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Editor’s Note

Suatu berkat yang tak terhingga bagi saya pribadi orang Indonesia, dapat 
terlibat dengan Leaderonomics yaitu sebuah organisasi di Malaysia 
yang memiliki mimpi untuk mendemokratisasikan kepemimpinan 
dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang 
miskin dan yang kurang mampu teristimewa di negara-negara 
berkembang di Asia bahkan di seluruh dunia. Leaderonomics telah 
memulai dengan Malaysia - negara 'dunia ketiga' untuk membuat 
prototipe 'ide' ini dan melihat apakah boleh, dengan cara kecil dan 
gila mereka dapat  ‘mentransformasi bangsa.' Mimpi inilah yang kini 
telah mendapatkan bentuknya menjadi satu perusahaan sosial terbesar 
dan sekarang membuat kemajuan yang signifikan dalam mengarahkan 
agenda pengembangan kepemimpinan tidak hanya di Malaysia tetapi 
juga di Thailand, Kamboja dan bahkan di Papua guinea.

Mimpi ini adalah mimpi yang begitu besar dan penting karenanya 
harus dicapai berapapun harganya.  Tentu cara tercepat untuk 
mencapai bagian paling terpencil di dunia adalah melalui berbagai 

terobosan digital. Namun, di banyak negara 
berkembang, menggerakkan agenda digital 

bukanlah yang utama dalam daftar yang harus 
dilakukan, terutama karena pengentasan 
kemiskinan dan kebutuhan pendidikan lebih 
diprioritaskan daripada penetrasi internet 
dan broadband.  Tetapi fakta dilapangan 
dimana sekolah-sekolah, universitas dan di 

berbagai komunitas ternyata strategi 
digital adalah kuncinya. Jadi perlu 

mempertimbangkan antara 
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menginvestasikan dana pada inovasi digital atau terus berinvestasi 
dalam proyek-proyek yang secara langsung menyentuh dan 
memengaruhi kehidupan sehari-hari?

Roshan Thiran yang adalah pendiri dan direktur utama 
Leaderonomics mengisahkan, dimana dalam beberapa tahun pertama, 
dia bersama rekan-rekannya berfokus pada orang-orang dengan 
berinteraksi langsung. Tetapi mereka tahu bahwa untuk benar-benar 
mendemokrasikan kepemimpinan, dibutuhkan jejak digital dalam 
bentuk konten kepemimpinan kepada kalayak ramai. 

Leaderonomics, yang memiliki filosofi unik yaitu "Ilmu pengetahuan 
dalam membangun pemimpin" di mana percaya bahwa kepemimpinan 
dimulai sejak awal kehidupan dimana pada setiap fase mulai dari 
seorang anak, remaja dan kemudian kehidupan orang dewasa, 
harus ada pengalaman dan situasi yang akan membentuk seseorang 
menjadi seorang pemimpin. Setiap bagian tersebut sangat penting 
untuk membangun pemimpin yang hebat, dan dari pembentukan 
karakter dalam kehidupan seorang anak (baik karakter moral dan 
karakter kinerja) hingga pembentukan nilai dalam kehidupan remaja 
hingga pengembangan visi pribadi dalam kehidupan seorang dewasa 
muda hingga pengembangan sudut pandang kepemimpinan setelah 
mengalami berbagai cobaan kehidupan orang dewasa, masing-masing 
adalah tonggak sejarah yang perlu diwariskan dan dialami.

Pengetahuan tentang tonggak sejarah dan pengalaman yang perlu 
dikumpulkan ini terus-menerus merupakan masalah yang dihadapi 
oleh kaum muda yang ingin meningkatkan diri mereka dan 
memperbaiki kepemimpinan pribadi mereka. Jadi Leaderonomics 
telah bekerja keras untuk mengumpulkan dan menyusun (dan 
menciptakan) konten kepemimpinan terbaik dari seluruh dunia 
menjadi satu situs web - www.leaderonomics.com dan karenanya, 
telah mengumpulkan para ahli kepemimpinan papan atas seperti Jack 
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welch, yang mendefinisikan kembali kepemimpinan organisasi pada 
1990-an, guru kepemimpinan John Maxwell, penulis terkenal di dunia 
Simon Sinek, neurologist kepemimpinan papan atas Terry Small, serta 
otoritas level atas kepemimpinan Asia lainnya. Roshan Thiran juga 
melakukan penelitian yang signifikan pada aspek kepemimpinan dan, 
bersama timnya, mengembangkan konten tentang kepemimpinan 
yang diarahkan untuk pasar Asia juga. Semuanya dikumpulkan dan 
tersedia secara gratis di www.leaderonomics.com.

Ketersediaan konten kepemimpinan yang dipilih, diteliti, dan tak 
lekang oleh waktu ini dipecah menjadi empat kategori yang perlu 
dikuasai oleh para pemimpin hebat, yaitu penguasaan pribadi, 
penguasaan kepemimpinan, penguasaan fungsional, dan penguasaan 
bisnis. Selama beberapa tahun, tim konten Leaderonomics yang 
berdedikasi bekerja setiap minggu untuk mendapatkan konten 
kepemimpinan dan pakar terbaik untuk menyajikan ini kepada para 
pemimpin perusahaan, siswa, dewasa muda, dan anak-anak sehingga 
setiap orang dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang hebat.  
Leaderonomics.com memang masih dalam Bahasa Inggris, tetapi kini 
sedang dalam pekerjaan untuk dapat melahirkannya ke dalam 
Bahasa Indonesia.  

Buku Nugget Kepemimpinan ini hampir semua diambil dari tulisan 
Roshan Thiran, founder dan CEO Leaderonomics.  Seorang yang 
telah menggunakan lebih dari 15 tahun berada di Amerika Serikat, 
Eropah, dan dibeberapa tempat di Asia dalam pelbagai peran di 
General Electric (GE) dan Johnson & Jonson. Sepak terjangnya 
dalam dunia kepemimpinan dan bisnis terus berkembang hingga hari 
ini dalam sambutan di buku karangan Roshan Thiran yang berjudul 
KEMBARA KEPIMPINAN, Prof Dr. George Kohlrieser  seorang 
mantan perunding tebusan dari FBI, dan professor Kepemimpinan 
di IMD Switzerland dan pemenang penulis buku terbaik untuk 
“Hostage at the Table” dan “Care to Dare”, memberi pengakuan akan 



pandangan-pandangan kepemimpinan Roshan Thiran sebagai pandangan-
pandangan yang mengagumkan.

Kami berharap buku ini akan menginspirasi Anda untuk terus tumbuh dan 
memperbaiki diri setiap hari untuk menjadi pemimpin hebat yang akan 
membantu membentuk dan mengubah bangsa ke arah yang lebih baik lagi. 
Kami berdoa artikel ini tidak hanya akan menjadi pengingat untuk terus 
mendorong diri Anda tetapi juga untuk memungkinkan Anda memimpin 
lebih baik dan membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang yang 
Anda pimpin. Nikmati kompilasi kecil ini dari kami dan kami berharap 
yang terbaik dalam perjalanan kepemimpinan Anda ke depan! Maret 2020 
memberikan Anda rasa syukur, cinta, kedamaian, dan kepemimpinan.

Salam Hangat,
Michael Jim Wewengkang

P.S. "Alam semesta terbuat dari cerita, bukan dari atom." Muriel Rukeyser.
Jika Anda belum pernah mendengar kisah Leaderonomics, google video kami di You 
Tube (untuk Indonesia content silahkan di Leaderonomics Indonesia) atau kunjungi 
www.leaderonomics.org. dan untuk Bahasa Indonesia (walaupun belum lengkap) 
silahkan kunjungi di www. Leaderonomics.org/id. Kami selalu mencari mitra 
untuk mendukung visi kami tentang demokratisasi kepemimpinan di semua negara 
berkembang di dunia. Bergabunglah dengan perjalanan kami dan biarkan kami 
membuat perbedaan di dunia tempat kami tinggal, semua yang terbaik.

iv





Catatan Michael:

Semua kita merindukan memiliki suatu hubungan 
yang benar-benar bertahan, berkualitas dan saling 
membangun. Mulailah dari diri kita sendiri. Pertanyaan
dari si raja dalam cerita Leo Tolstoy sangat penting untuk 
kita renungkan. Namun lebih dari itu jawaban yang 
memuaskan sang raja adalah benar-benar melegahkan.
Suatu skil yang perlu dikembangkan adalah menjadikan 
orang yang berbicara dihadapan kita benar-benar 
merasakan dia sedang begitu diperhatikan.

“

“
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B a b  1

3 Tips Dalam Membangun 
Hubungan Yang Terus

Berkelanjutan Dari Cerita 
Leo Tolstoy

Oleh ROSHAN THIRAN

Akhir-akhir ini, saya sering merenungkan tentang hubungan: 
bagaimana caranya untuk membangun dan memelihara hubungan-
hubungan yang ada di lingkungan kerja serta dalam kehidupan kita 
secara pribadi agar tetap berjalan dengan baik. 

Sebenarnya saya adalah orang yang cukup beruntung karena selama 
perjalanan karir saya, saya dapat belajar dari para pemimpin terbaik 
di dunia bisnis, dan saya telah mendapatkan begitu banyak nasihat 
dan ide-ide yang besar, tetapi tidak satupun dari gagasan tersebut 
yang dapat benar-benar memuaskan saya, dan ide atau gagasan 
tersebut masih tidak dapat menjawab pertanyaan yang menggantung 
di benak saya.

The Three Questions

Setelah beberapa saat kemudian, saya menemukan kembali sebuah 
cerita lama yang ditulis oleh penulis Rusia bernama Leo Tolstoy yang 
sudah lama tidak saya baca, ketika menemukannya saya begitu senang 
karena ternyata sebuah dongeng tua tersebut masih membawa makna 
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dan hikmat yang dalam yang masih relevan untuk diaplikasikan di 
masa kini.

Tulisan Tolstoy yang berjudul Three Questions tersebut menceritakan 
tentang seorang raja yang ingin mendapatkan jawaban dari 3 
pertanyaannya yang spesifik. Jika dia dapat menjawab tiga pertanyaan 
tersebut, dia yakin bahwa dia tidak mungkin akan mengalami kegagalan 
dalam hal apapun. Tiga pertanyaan tersebut adalah: 

1. Kapan saat yang tepat untuk memulai segala sesuatu?
2. Siapakah orang terpenting yang harus kita dengarkan?
3. Apakah hal yang terpenting untuk dilakukan dalam hidup ini?

Raja tersebut menawarkan hadiah yang besar kepada setiap orang di 
kerajaannya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 
Tetapi setelah mereka mencoba menjawabnya, tidak ada seorangpun 
yang dapat memuaskan raja dengan jawabannya. Akhirnya, raja tersebut 
memutuskan untuk menanyakan hal ini kepada seorang pertapa yang 
terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya, dengan harapan akan 
menemukan jawaban 3 pertanyaannya tersebut. 

Pastinya, Tolstoy menguraikan ceritanya jauh lebih baik daripada saya. 
Jadi, coba bacalah narasinya yang dituliskan dengan begitu indah  
dan sempurna. 

Pada akhirnya, raja tersebut memperoleh jawaban berikut ini dari 
pertapa yang bijak itu:

1. Kapan saat yang tepat untuk memulai segala sesuatu?
2. “Ingatlah bahwa ada satu dimensi waktu yang paling penting 

di dalam hidup ini, yaitu sekarang! Sekarang adalah suatu 
waktu yang begitu penting karena kita memiliki kuasa untuk 
mengontrolnya atau mengaturnya.”

3. Siapakah orang terpenting yang harus kita dengarkan?
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“Orang terpenting yang harus kita dengarkan adalah mereka yang ada 
bersama-sama dengan kita.”

Apakah hal yang terpenting untuk dilakukan dalam hidup ini?

“Hal terpenting yang harus dilakukan adalah berbuat baik kepada 
sesama, karena untuk tujuan itulah seseorang ada di dunia!”

Arti penting dalam membangun hubungan

Kisah Three Questions dari Tolstoy memberikan pengertian yang 
dalam tentang bagaimana kita bisa membangun dan memelihara 
hubungan-hubungan kita.

Seberapa sering kita menemukan diri kita menjalani hubungan-
hubungan dalam hidup ini dengan ala kadarnya dan tanpa arti? Ketika 
orang lain berbicara pada kita apakah kita mendengarkan mereka 
dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang mereka katakan? 
Apakah kita sudah sepenuhnya hadir untuk orang lain bukan karena 
mencari keuntungan atau sebuah keharusan, tetapi karena kita senang 
ada bersama dengan mereka? Atau apakah kita ada di sana semata-mata 
untuk menunjukkan kehadiran/keterlibatan kita, padahal mungkin 
kita sedang sibuk memikirkan jadwal-jadwal kita selanjutnya atau 
apakah sudah waktunya makan siang?

Setelah membaca tulisan Tolstoy, saya jadi menyadari bahwa para 
komunikator terbaik adalah mereka yang membuat kita merasa bahwa 
hanya kitalah satu-satunya orang di dalam ruangan tersebut. Mereka 
memberi perhatian sepenuhnya dan memastikan bahwa dia hadir 
sepenuhnya di sana, tidak peduli walaupun itu berlangsung lama. 
Ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain, ada proses dua 
arah yang terjadi dan mereka selalu tulus dan jujur dalam menjalin 
hubungan dengan orang lain.
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Jadi, bagaimana cara terbaik untuk membangun dan merawat 
hubungan-hubungan kita?

• Sadari bahwa sekaranglah waktunya untuk melakukan sesuatu 
dan bagaimanapun juga sekarang atau saat ini selalu menjadi 
waktu terbaik untuk melakukannya.

• Berikan perhatian yang penuh dan utuh kepada mereka yang 
ada bersama-sama dengan kita. 

• Sadarilah bahwa hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang 
lain adalah memberikan diri kita untuk membantu orang lain. 
Melakukannya sesederhana seperti meluangkan beberapa menit 
dari waktu kita untuk membantu orang lain atau memberi 
pertolongan ketika ada yang memerlukan.

Kesimpulan

Bagi saya Three Questions mengajarkan tentang bagaimana kita 
sepenuhnya terlibat dalam setiap hal yang kita lakukan. Sepertinya hal 
ini mudah dilakukan, tetapi berapa banyak dari kita dapat mengatakan 
bahwa kita benar-benar hadir sepenuhnya dalam setiap hubungan atau 
interaksi yang kita lakukan? Membangun hubungan dengan ketulusan 
adalah kunci untuk menjaga hubungan-hubungan yang kita miliki 
tetap terjalin dengan kuat dan itu adalah sikap yang akan membawa 
manfaat dan kesempatan bagi diri kita dan orang lain. memberikan diri 
kita untuk membantu orang lain. Melakukannya sesederhana seperti 
meluangkan beberapa menit dari waktu kita untuk membantu orang 
lain atau memberi pertolongan ketika ada yang memerlukan.
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Catatan Michael:

Roshan telah membagikan satu prinisp penting bagi 
kaum professional muda yang sering mengalami 
seperti kebanjiran ide: Walau kamu banyak belajar dari 
banyak ahli, tapi ingatlah bahwa pengalaman mereka 
pastinya beda dan spesial.  Jangan mengambil semua!  
Ambilah yang berguna, sebab tidak ada dari mereka 
yang sepenuhnya benar bagi kita.

“ “
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B a b  2

4 Cara Membangun Visi 
Pribadi Anda

Oleh ROSHAN THIRAN

Baru-baru ini, seorang pengusaha muda memberi saya sebuah 
pertanyaan yang menarik: “Bagaimana caranya menetapkan dan fokus 
pada hal yang seharusnya saya lakukan, ketika ada begitu banyak 
nasihat yang perlu dibaca dan didengarkan?”

Ketika kita mulai memasuki dunia profesional atau dunia kerja, 
kebanyakan dari kita mulai mencari apa yang menjadi tujuan atau 
jalan hidup yang harus kita lalui. Sudah sewajarnya kita mengalami 
salah satu masa transisi / peralihan terbesar dalam hidup kita ketika kita 
selesai dari masa sekolah atau kuliah dan mulai memasuki dunia kerja. 
Sehingga seringkali kita bertanya dan meminta nasihat kepada mereka 
yang sudah lebih dulu berkecimpung di sana untuk mendapatkan 
arahan dan tujuan.

Tetapi ketika ada begitu banyak orang memberikan banyak nasihat / 
petunjuk yang berbeda-beda, itu akan menjadi tantangan tersendiri 
bagi kita. Dimana semua nasihat yang ada sepertinya begitu bermanfaat 
bagi kita. Saya yakin para profesional muda (dan para profesional 
yang berjiwa muda) dapat dengan mudah menyebutkan lima sampai 
sepuluh daftar para pakar yang bukunya mereka baca, podcastnya 
mereka dengarkan, dan pembahasannya di YouTube telah mereka 
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tonton. Ditambah dengan nasihat dari para pakar yang kita temui 
secara langsung dan banyak saran yang datang dari berbagai sumber.

Setiap kali saya memberikan nasihat mengenai karir pada profesional 
muda, saya selalu mengingatkan mereka bahwa nasihat yang saya 
berikan itu berasal dari pengalaman yang saya alami secara pribadi, 
dimana mereka akan mengalami pengalaman mereka sendiri yang 
pastinya berbeda dan spesial. Artinya, ambillah pelajaran-pelajaran yang 
berguna dari orang lain, sebab tidak ada wawasan dari para pemimpin 
dan pengusaha yang sukses yang sepenuhnya benar bagi kita. Apa yang 
berguna bagi saya atau Tony Fernandes atau Sheryl Sandberg tidak 
selalu berguna bagi orang berikutnya. Mengapa? Karena setiap dari kita 
memiliki kehidupan dan cerita yang unik dan berbeda satu sama lain.

Sebagai contohnya, ketika kita ingin belajar melukis di kanvas. Sama 
seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt and Vermeer, ada 
langkah-langkah dasar yang akan kita lakukan, seperti mempersiapkan 
alat dan bahan yang tepat, mencari area kerja yang nyaman, dan mulai 
membuat sketsa. Tetapi, ketika kita mulai mengerjakan karya seni itu 
sendiri, torehan ekspresi yang kita tuangkan di atas kanvas itu adalah 
sentuhan kita sendiri, keluar dari dalam diri kita sendiri, dimana hal 
tersebut bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan oleh orang lain. 

Ingatlah bahwa hal yang saya bagikan ini adalah langkah dasar yang 
dapat membantu kita untuk menemukan apa yang penting bagi kita 
dan bagaimana kita dapat fokus untuk mencapai tujuan kita.

1. Mulailah dengan merenungkan Anda ingin menjadi seperti 
apa. Hal ini akan membantu Anda untuk menemukan dan 
menentukan nilai-nilai yang penting dalam hidup Anda, dan 
membuat Anda tidak hanya terpaku pada hal yang ingin Anda 
capai. Sebagai contohnya, Anda bisa membuat daftar 10 hal 
yang Anda ingin lakukan dalam hidup ini, misalnya “Saya 
ingin melayani…” Anda mungkin dapat melanjutkan kalimat 
tersebut dengan “komunitas saya”, atau “menjadi panutan dan 
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teladan bagi anak saya”. atau “membantu mereka yang tidak 
seberuntung saya”. Ingatlah, semua hal tadi hanyalah sebuah 
contoh - Anda dapat menuliskan apapun. Intinya adalah apapun 
yang Anda tuliskan dalam daftar tersebut haruslah sesuatu yang 
muncul dari hati Anda, dan bukanlah sesuatu yang diharapkan 
orang lain dari Anda. (Tuliskan maksimal 10 hal, karena 
semakin banyak yang Anda tulis akan membuat Anda semakin 
sulit untuk menjaga fokus dan motivasi.) 

2. Tuliskanlah sebuah pernyataan perubahan yang ingin Anda 
lakukan dalam setiap nilai yang Anda tetapkan. Kebanyakan 
dari kita cenderung berhenti hanya sampai menuliskan kita 
ingin menjadi seperti apa, dimana adalah suatu hal yang baik 
jika kita bisa menggambarkan hal itu, tetapi tidak cukup sampai 
di sana, kita harus memahami dampak seperti apa yang dapat 
kita hasilkan. Tuliskanlah hal itu dengan spesifik. Misalnya, jika 
kita menuliskan salah satu dari nilai yang ingin kita lakukan 
adalah, “Saya ingin membantu mereka yang tidak seberuntung 
saya.” Anda bisa menambahkan di samping atau di bawah 
nilai tersebut dengan kalimat seperti, “Saya dapat membantu 
mendidik mereka dengan mengajari mereka membaca”, 
atau “Saya akan membagikan makanan kepada mereka yang 
kekurangan dan meluangkan waktu bersama dengan mereka 
untuk mendengarkan cerita-cerita mereka.” Saat kita menuliskan 
hal yang lebih detail dalam setiap nilai yang kita tetapkan, kita 
akan dapat mulai merangkai cara untuk membangun tujuan dan 
visi pribadi kita.

3. Buatlah sebuah rencana untuk mengerjakan daftar tersebut. 
Untuk mengerjakan kesepuluh daftar nilai yang ingin kita 
kerjakan mungkin akan menjadi hal yang berat bagi kita. 
Mulailah dengan dua atau tiga hal yang sangat penting dan ingin 
kita kerjakan, tuliskanlah hal praktis yang dapat kita kerjakan 
dalam minggu depan, atau selama bulan depan. Jika Anda ingin 
membantu mendidik mereka yang kekurangan, Anda dapat 
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mulai mencari dan mendaftar secara online di program relawan 
di kota atau daerah Anda. Jika Anda ingin membangun sebuah 
bisnis yang dapat membantu memecahkan sebuah masalah 
tertentu, Anda bisa memulainya dengan melakukan beberapa 
survei pasar atau mewawancarai salah satu pemimpin dalam 
industri tersebut dalam sebuah bincang-bincang santai di cafe 
(karena kebanyakan pengusaha tidak akan menolak jika kita 
mengajaknya berbincang santai di cafe). Apapun yang ingin 
Anda capai, mulailah mengambil langkah untuk melakukannya, 
sekecil apapun langkah yang kita ambil di awal, akan membawa 
kita semakin dekat dengan tujuan kita.

4. Renungkan dan tinjau ulang nilai-nilai kita jika perlu. Sambil 
Anda membuat daftar nilai Anda, menuliskan pernyataan-
pernyataan perubahan, dan mulai melakukan beberapa hal 
untuk merealisasikan dua atau tiga nilai yang kita tetapkan, 
Anda mungkin menemukan nilai baru yang muncul, dimana 
nilai yang sebelumnya tidak lagi relevan untuk dikerjakan. Itu 
adalah hal yang biasa terjadi, dimana pengalaman yang baru akan 
memberikan wawasan yang baru untuk hal yang penting bagi 
kita. Sangatlah penting bagi kita untuk menyadari bahwa nilai-
nilai yang kita tetapkan bukanlah hal yang tidak dapat berubah-
ubah. Anda mungkin memiliki beberapa nilai inti yang tidak 
bisa diubah-ubah, tetapi Anda harus tetap flexible jika hal itu 
diperlukan. Selama berproses, temukanlah hal yang Anda sukai, 
serta hal-hal yang berguna bagi Anda. Perhatikan dan galilah 
hal-hal yang mungkin hanya menghambat Anda dan membuat 
Anda tidak mengalami kemajuan, serta temukanlah apakah ada 
hal-hal yang Anda rasa tidak perlu dilakukan. Perubahan adalah 
bagian dalam sebuah proses - dan ingatlah : hal yang penting 
bagi Anda haruslah datang dari hati Anda, bukan dari hal yang 
orang lain harapkan untuk Anda kerjakan.   
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Hal yang terpenting untuk kita selalu ingat adalah nikmatilah setiap 
prosesnya, dan biarkan diri Anda menemukan hal-hal yang membuat 
Anda senang atau bergembira. Kata-kata “nilai”, “tujuan”, dan “arti” 
mungkin terkesan berat buat Anda, tetapi hasil penelitian tentang 
kepemimpinan menunjukkan bahwa ketika seseorang menikmati apa 
yang dia kerjakan, dia akan tampil lebih baik, menghasilkan lebih 
banyak, dan memiliki lebih banyak ide yang inovatif. Mereka juga 
akan menginspirasi orang lain untuk mengikuti mereka, dan hal itu 
sangat membantu memberikan motivasi yang positif dan mendorong 
keterlibatan orang lain untuk menetapkan visi pribadi mereka dalam 
hal-hal yang penting dalam hidup mereka. 
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Catatan Michael:

Membanyangkan seorang Ninja, kemungkinan jauh 
dari bayangan mengenai konsep-konsep kepemimpinan.  
Tetapi, jika kita menyadari betapa cepatnya gerakan 
mereka, betapa rapihnya serangan mereka seperti yang 
kita lihat dalam filem-fiem, maka kita boleh setuju pasti 
ada konsep kepemimpinan yang mendisain semua itu.
Dalam artikel ini, Roshan telah menyelidiki dan 
menemukan beberapa rahasia kepemimpinan dari Ninja!  
Salah satu yang menarik saya adalah: Tidak memberi 
tempat pada ‘alasan’ atas sebuah kegagalan.  

“

“
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B a b  3

4 Pelajaran Kepemimpinan dari 
Seorang Samurai
Tidak berhenti belajar dan bertumbuh

Oleh ROSHAN THIRAN

Pada tahun 2014, ketika peluncuran program mentoring / 
pendampingan “Perempuan dalam Kepemimpinan” yang diadakan 
oleh TalentCorp, Datuk Seri Idris Jala sebagai pembicara utama 
mengajukan pertanyaan kepada setiap orang yang hadir:

“Mengapa seorang Samurai sangat sulit dikalahkan?” 

Dia kemudian dengan cepat menjelaskan bahwa seorang Samurai 
memiliki sikap siap mati dalam medan perang. Untuk membunuh 
seseorang yang siap mati adalah hal yang hampir mustahil. Ketika saya 
merenungkan hal ini, saya menyadari bahwa saya harus menggali / 
mengamati para prajurit Samurai dan gaya kepemimpinannya. Ketika 
saya mengamati mereka, saya menemukan beberapa faktor yang luar 
biasa mengenai gaya kepemimpinan dan kehidupan mereka.

Berikut ini adalah pelajaran yang saya dapatkan: 

Pelajaran Kepemimpinan Samurai 1: Kekalahan bukanlah  
sebuah pilihan
Pejabat Echigo pada abad ke 16 menjelaskan bagaimana dia memberikan 
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semangat peperangan kepada para Samurai yang akan memasuki  
medan pertempuran:

“Nasib kita adalah di Surga, baju zirah melekat di dada kita, dan 
kemenangan ada di kaki kita. Masuki medan perang dengan semangat 
kemenangan dan kamu akan pulang kembali tanpa terluka sedikitpun.”
“Berperanglah seperti kamu ditentukan untuk mati maka kamu akan 
tetap hidup; ketika kamu berharap kamu akan bertahan di medan 
peperangan, sudah dapat dipastikan kamu akan mati di sana. Ketika 
kamu meninggalkan rumahmu dengan menyadari bahwa kamu tidak 
akan melihatnya lagi, maka kamu akan kembali pulang dengan aman; 
ketika kamu memiliki pemikiran untuk kembali, maka kamu tidak 
akan pernah kembali,”

“Kamu mungkin berpikir bahwa dunia ini akan selalu berubah, tetapi 
seorang prajurit seharusnya tidak menghibur diri dengan pemikiran 
seperti itu, karena nasibnya selalu sudah ditentukan.”

Bagi para pemimpin dan orang-orang hebat, kekalahan bukanlah 
sebuah pilihan yang mereka miliki.  Meredith Grey, seorang ahli bedah 
dalam Grey’s Anatomy mengatakan, “Kekalahan bukanlah sebuah 
pilihan bagi kami para ahli bedah. Kami tidak akan meninggalkan 
meja operasi sampai nafas terakhir. Kami tidak mudah terintimidasi. 
Kami tidak takut dan tersentak. Kami tidak mundur dan pastinya tidak 
menyerah, tidak sedikitpun.” Tambahnya lagi, “... Untuk melakukan 
pekerjaan kami, kami harus percaya bahwa menyerah kalah bukanlah 
sebuah pilihan. Tidak peduli seberapa besar penyakit pasien-pasien 
kami, selalu ada harapan bagi mereka, namun sekalipun harapan kami 
harus diperhadapkan dengan kenyataan yang membuat kami akhirnya 
harus menyerah, itu artinya kami kalah hari ini, tetapi kami akan terus 
berjuang di pertempuran selanjutnya.” (Season 5, Episode 19 – Sweet 
Surrender)
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Kami sadar bahwa jalan menuju kesuksesan selalu dipenuhi dengan 
kegagalan. Hanya ketika kita benar-benar percaya bahwa pada akhirnya 
kita akan menang dan berhasil, kita akan dapat menyingkirkan 
kegagalan-kegagalan tersebut dan meraih kemenangan.  Dengan benar-
benar menyadari bahwa kekalahan bukanlah sebuah pilihan yang harus 
kita ambil, kita akan terus bertindak dan tabah untuk meraih tujuan-
tujuan kita. Kegagalan bukan berarti kita telah kalah. Kegagalan akan 
menjadi kekalahan ketika kita menyerah. Kekalahan artinya kita sudah 
tidak mau lagi menghadapi kegagalan selanjutnya dan tidak mau 
bangkit dari kegagalan.  

Sejarah menceritakan seorang penakluk Spanyol bernama Hernán 
Cortés yang membakar semua kapalnya tepat ketika para prajuritnya 
melangkah untuk memasuki daerah musuh di tahun 1519. Dia 
melakukannya untuk memastikan para prajuritnya tidak memiliki 
kesempatan untuk mundur dan agar mereka mengorbankan segala 
yang mereka miliki untuk menang. Apakah kita sudah mengorbankan 
segala yang kita punya? Semuanya? Atau kita masih memiliki pilihan 
untuk menyerah ketika kita malas, capek, dan tak bersemangat?

Pelajaran Kepemimpinan Samurai 2: Kemenangan dimulai  
dari dalam
Steven Covey dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly 
Effective People, menuliskan tentang kemenangan pribadi yang 
mendahului kemenangan besar. Hal ini serupa dengan prinsip yang 
dimiliki para prajurit Samurai.  Sebelum masuk ke medan peperangan, 
mereka harus memenangkan peperangan di dalam dirinya sendiri. Sun 
Tzu menuliskan:

“Prajurit yang menang harus menang lebih dahulu baru kemudian 
memasuki medan pertempuran, sedangkan mereka yang kalah adalah 
para prajurit yang memasuki medan perang lebih dahulu baru mencari 



16

kemenangan.”
Ada peperangan yang bergejolak di dalam diri kita masing-masing. 
Kita harus menyelesaikan peperangan dalam batin kita dan mengetahui 
dengan jelas kesuksesan seperti apa yang ingin kita raih sebelum kita 
memasuki dunia nyata. Banyak dari kita yang tidak memiliki visi yang 
jelas, dan juga tidak mengetahui bagaimana tujuan akhir yang ingin 
kita capai. Jika kita tidak menyelesaikan hal ini sebelum berkarya nyata 
di dalam masyarakat, maka bagaimanapun hasilnya kita tidak akan bisa 
melihat keberhasilan kita.

Setiap kita memiliki tujuan, gol dan cita-cita yang berbeda-beda. 
Jika kita tidak dapat menjelaskan gol atau tujuan tersebut, maka kita 
mungkin tidak pernah dapat meraih mimpi kita. Hal ini harus dimulai 
dari dalam. Apakah kita sudah menyadari pentingnya hal ini dan mulai 
menetapkan tujuan-tujuan kita?

Pelajaran Kepemimpinan Samurai 3: Alasan-alasan itu sampah    
Kebanyakan dari kita biasanya memiliki alasan-alasan yang hebat ketika 
kita gagal. Seringkali itu merupakan alasan yang jelas.

Bagi seorang prajurit Samurai, tidak pernah ada alasan-alasan yang 
masuk akal. Jika mereka gagal, artinya mereka gagal. Tidak peduli 
bahkan jika alasan kegagalan mereka begitu sempurna. Tetap artinya 
mereka gagal. Ketika kita belajar dari mereka, kita akan menyadari 
bahwa ada sebuah kekuatan dari ketiadaan alasan. Apakah maksudnya?  
Karena seringkali alasan memberikan kesempatan bagi kita untuk terus 
melakukan kesalahan. Ketika kita memiliki alasan mengapa kita gagal, 
kita tidak akan melihat ke dalam diri kita dan kekurangan-kekurangan 
kita yang harus diperbaiki.

Alasan-alasan ini menghalangi kita untuk melihat kesalahan dan 
kegagalan kita yang sebenarnya. Saya memperhatikan di banyak 
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organisasi, termasuk dalam organisasi saya, banyak sekali orang-
orang yang menunjukkan kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk 
menjelaskan mengapa mereka gagal. Mereka memilih untuk mengeluh 
dan menyalahkan dunia (atau kantor), daripada berusaha untuk 
memperbaiki diri mereka sendiri.  

Cara terbaik untuk mengubah dunia adalah dengan mengubah diri 
kita lebih dahulu. Sebaliknya, dengan selalu memiliki alasan-alasan kita 
pasti akan dengan mudah menyalahkan orang lain dan tidak pernah 
menyadari bahwa kesalahan itu mungkin ada di dalam diri kita sendiri. 
Seperti seorang Samurai, ketika kita gagal untuk menyelesaikan sesuatu 
atau gagal mencapai target atau tujuan kita, pertama-tama lihatlah 
ke dalam diri kita, mungkin kesalahan itu ada dalam diri kita. Buang 
keinginan untuk menyalahkan orang atau hal lain. Milikilah kesadaran 
bahwa tidak ada alasan bagi kegagalan atau kesalahan kita. 

Lihatlah dan sadarilah kekurangan-kekurangan kita, dan milikilah 
perencanaan yang baik untuk memperbaiki diri kita. Kita akan sedikit 
banyak menjadi seperti pemimpin yang berjiwa Samurai ketika kita 
terus melakukan hal ini setiap hari.

Miyamoto Musashi, seorang Samurai terbaik menulis sebuah buku 
berjudul The Book of Five Rings yang menceritakan tentang kode 
etik para Samurai Bushido. Salah satu prinsip dasar tersebut diuraikan 
secara garis besar di dalam buku ini yaitu untuk selalu jujur, terutama 
jujur pada diri sendiri. Jadi tidak ada alasan. Yang ada hanya kejujuran 
yang utuh.       

Pelajaran Kepemimpinan Samurai 4: Terus-menerus melakukan 
peningkatan
Musashi yang hidup dari tahun 1584 sampai dengan 1645 menuliskan 
hal penting lain .dalam bukunya yang menceritakan tentang kode etik 
Samurai Bushido. Dia menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi 
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kesuksesan dalam hidup ini adalah memiliki keinginan untuk terus 
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita secara konsisten.  
Lebih dari 500 tahun yang lalu, Musashi dan para prajurit Samurai 
lainnya menyadari pentingnya untuk terus-menerus berubah dan 
bertumbuh.

Banyak dari kita yang menyukai kondisi yang begitu-begitu saja. Kita 
suka dengan keadaan hidup kita yang tetap dan membenci perubahan. 
Dalam bukunya, Musashi juga menjelaskan secara terperinci tentang 
pentingnya untuk selalu memiliki pikiran yang terbuka dan siap 
menerima perubahan yang terjadi. 

Kita perlu terus belajar dan bertumbuh. Belajar adalah proses yang 
menyakitkan karena mengharuskan kita untuk mengubah pola pikir, 
meningkatkan kemampuan-kemampuan kita, mengubah kebiasaan 
kita, atau bahkan mengubah keterampilan dan kemampuan kita. 
Perubahan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi agar 
kita senantiasa mengalami peningkatan dan menjadi lebih hebat dari 
sebelumnya, kita perlu terus-menerus belajar dan berubah.

Berapa banyak dari kita yang benar-benar meluangkan waktu untuk 
meningkatkan diri kita setiap hari? Jika kita benar-benar ingin 
meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita, apakah kita sudah 
meluangkan waktu untuk membaca dan belajar tentang keterampilan 
memimpin dari para pemimpin hebat yang lain?

Hanya dengan meluangkan waktu selama 10 menit sehari kita bisa 
belajar tentang kepemimpinan para pemimpin hebat dunia dengan 
membaca artikel di www.leaderonomics.com. Meluangkan waktu 
hanya beberapa menit setiap hari untuk belajar adalah hal yang berat.
Tetapi, kita perlu menjadwalkannya dan terus selalu meningkatkan diri 
kita, baik dalam kehidupan pribadi, dunia pekerjaan dan dalam setiap 
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aspek kehidupan kita. Sudahkah kamu menjadwalkan diri untuk terus 
melakukan peningkatan-peningkatan dalam hidupmu?

Kesimpulan
Martin Luther King Jr pernah berkata:
“Kita itu seperti teh celup. Kita tidak pernah tahu kekuatan kita yang 
sebenarnya sampai kita dimasukkan ke dalam air panas.” 

Banyak dari kita sebenarnya memiliki kekuatan dan ketangguhan 
seperti seorang Samurai. Merekapun adalah manusia biasa sama seperti 
kita. Tetapi untuk mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dari dalam 
diri kita, kita perlu membuang semua alasan dan memfokuskan diri 
untuk terus bertumbuh dan berkembang. Mulailah segala sesuatu dari 
dalam diri kita dan jangan biarkan kekalahan menjadi pilihan kita.
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Catatan Michael:

Pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan Anda 
tetap tervokus dari tujuan Anda. Jika tidak Anda 
akan terhisap, dan hanyut oleh hiruk-pikuk konsep 
kepemimpinan yang membanjir di sekitar kita. Larson, 
mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang harus 
kita pikirkan dalam-dalam untuk menjawabnya. Apa 
yang menjadi faktor pembeda dalam diri saya? Apa 
yang akan saya wariskan sebagai seorang pemimpin?
Bagaimana caranya saya dapat menemukan suara 
kepemimpinan saya? Bagaimaan menjawabnya? 
Silahkan menikmati artikel ini:

“
“
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B a b  4

5 Langkah untuk menemukan 
Suara Kepemimpinan Anda

Oleh PAUL N LARSEN

Ketika seseorang mulai mengemban tugas sebagai seorang pemimpin, 
jarang dari mereka yang tidak memiliki contoh atau teladan ataupun 
role model.  Mereka biasanya memiliki role model / teladan yang 
menjadi panutan mereka dalam memimpin. Ada contoh yang baik, 
tapi ada juga yang tidak baik, namun semuanya memberikan gambaran 
tentang apa artinya menjadi seorang pemimpin.

Bagi seorang pemimpin baru, sangat mudah bagi mereka untuk 
menetapkan seorang pemimpin lain sebagai panutan dan mencoba 
meniru atau menyamai gaya kepemimpinan mereka. Tetapi, hal itu 
membuat mereka akhirnya mungkin akan melakukan kesalahan dalam 
perjalanan kepemimpinannya.

Para pemimpin yang hebat selalu memimpin dengan tindakan dan kata-
kata yang murni berasal dari nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka 
hidupi. Sudah begitu banyak pemimpin yang gagal memberi dampak 
dan pengaruh yang mereka harapkan terjadi dalam kepemimpinannya, 
karena mereka berusaha meniru suara /pesan kepemimpinan dari 
pemimpin lain serta berusaha menyamai gaya kepemimpinan mereka. 

Seorang yang ternama di dunia pertelevisian bernama Fred Rogers 
atau yang biasa dikenal sebagai “Mr. Rogers” membantu pembentukan 
konsep / pemahaman tentang pendidikan usia dini dan menyambut 
generasi anak-anak melalui program televisinya “neighbourhood”, 
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dimana beliau menyampaikan pesan dan semangatnya yang mendalam 
dengan gaya yang kalem, sopan, dan berbudi. 

Sebaliknya, Winston Churchill memimpin dengan gaya yang keras dan 
tegas ketika membawa Inggris menghadapi cengkraman tirani Hitler 
dan Nazi.

Rogers dan Churchill masing-masing memimpin dengan gaya dan 
perannya yang berbeda, dimana setiap tindakan mereka berasal dari 
nilai dan kepercayaan yang mereka miliki dari dalam diri mereka 
sendiri. Ketika mereka memimpin dengan kemurnian sikap yang keluar 
dari hatinya, maka banyak orang akan mengikuti mereka.

Tidak ada yang namanya keseragaman, tetapi keberagaman dalam 
memimpin

Sampai saat ini saya telah bermitra dengan banyak pemimpin di 
seluruh industri dari berbagai macam latar belakang organisasi, dan 
saya menemukan bahwa banyak organisasi beroperasi dengan satu gaya 
kepemimpinan yang secara tidak langsung terbentuk dan diterima 
sebagai sebuah acuan / standar yang benar dalam memimpin. 

Pemimpin seringkali berpikir bahwa cara termudah untuk sukses 
adalah dengan ikut arus dengan kebiasaan yang berlaku tanpa berani 
mengambil sebuah langkah perubahan yang signifikan.   

Selain itu, Politik / kebijakan dan struktur dalam organisasi seringkali 
membatasi ruang gerak seorang pemimpin dalam mengeluarkan 
kemampuannya untuk mengembangkan dan mengemukakan ide-ide 
baru mereka, karena pada akhirnya suara-suara perubahan tersebut 
diredam oleh aturan dan sistem yang berlaku ataupun sesuai dengan 
yang diharapkan banyak orang.

Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dari mana kita harus memulainya?
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Mulailah dengan menemukan suara / pesan yang kuat / visi / hal yang 
ingin Anda perjuangkan sebagai seorang pemimpin. 

Satu hal yang membedakan seorang pemimpin yang melempem 
(statis, tidak bersemangat, stagnan, pasif, dan suka tinggal dalam zona 
nyaman) dengan pemimpin yang dinamis dan berpengaruh adalah 
pesan kuat yang dia perjuangkan, sebuah pesan yang lahir dari hatinya 
sebagai seorang pemimpin. 

Warisan kepemimpinan

Sebagai seorang pemimpin, apa yang menjadi visi atau tujuan Anda? 
Apa hal yang ingin Anda wariskan lewat kepemimpinan Anda? Pesan 
apa yang ingin Anda perjuangkan?

Untuk dapat menemukan pesan mendalam yang ingin Anda sampaikan 
sebagai seorang pemimpin, Anda harus menciptakan sebuah faktor 
pembeda yang menarik dan unik dalam kepemimpinan Anda. Berikut 
ini adalah cara untuk menciptakan identitas kepemimpinan Anda:

1. Identifikasi nilai-nilai Anda

Setiap kehidupan kita dikendalikan oleh nilai kehidupan yang 
kita pegang, dimana nilai tersebut berperan sebagai GPS / 
sistem di dalam diri kita yang mengarahkan kemana kita akan 
melangkah. Nilai yang kita miliki menentukan keputusan, 
pertimbangan, pesan / komunikasi, dan paradigma / pandangan 
kita secara keseluruhan. 

Nilai tersebutlah yang akan membentuk kita menjadi pribadi 
yang seperti apa. Pemimpin yang mampu mengidentifikasi nilai 
dasar yang mereka percayai dan memimpin dengan prinsip  
akan menjadi pemimpin yang lebih percaya diri, berani dan 
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berpengaruh dibandingkan dengan mereka yang tidak tahu apa 
prinsip dasar mereka.

Nilai bukanlah serangkaian kata-kata yang agung, yang 
tersimpan rapi, dan menjadi sebuah hiasan dalam kehidupan 
kita. Lebih dari itu, nilai adalah DNA atau karakter dasar yang 
membedakan setiap pemimpin. Nilai adalah komponen dasar 
yang akan menentukan warisan apa yang akan ditinggalkan 
seorang pemimpin.

2. Tetapkan hasil yang ingin Anda capai

Menetapkan hasil yang nyata sangatlah penting bagi kesuksesan 
Anda, karena dengan demikian kita akan dapat membawa visi 
kita menjadi kenyataan.

Menentukan hasil yang ingin dicapai dalam kepemimpinan 
kita artinya menerjemahkan visi kita menjadi strategi yang 
kemudian akan menghasilkan taktik yang jelas dan dapat 
dikerjakan atau ditindaklanjuti. Hasil yang akurat / dirumuskan 
dengan baik akan menghasilkan langkah-langkah dan tindakan 
yang membawa kita bergerak semakin dekat dengan tujuan 
yang ingin dicapai. Hal tersebut juga akan membawa perjalanan 
kepemimpinan kita mencapai keberhasilan serta memastikan 
kita tidak menempuh perjalanan yang sia-sia.

3. Temukan area pengaruh Anda

Kepemimpinan yang efektif pasti menghasilkan pengaruh. 
Faktor yang sangat penting dalam meraih kesuksesan 
kepemimpinan Anda adalah kemampuan untuk membangun 
kepercayaan dan kemahiran dalam menjalin hubungan dengan 
pihak manajemen / direksi, rekan kerja, bahkan teman sebaya 
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(teman dengan kedudukan yang sama secara posisi) yang 
sebenarnya tidak wajib mengikuti bimbingan kita (ketika kita 
mampu memimpin / mengarahkan kawan sebaya kita tanpa 
embel-embel posisi atau jabatan yang lebih tinggi dari mereka, 
maka dapat dipastikan kita akan mampu memimpin siapa saja 
tanpa terkecuali).

Hal yang membedakan seseorang dengan kualitas pemimpin 
sejati dengan rekannya yang berada di posisi yang sama adalah 
kemampuan untuk memberikan pengaruh di komunitas atau 
lingkungannya.

4. Tunjukkan keberanian Anda

Tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan, dan tidak ada 
pertumbuhan dalam zona nyaman. Oleh karena itu, kita perlu 
mengambil beberapa langkah kecil (atau besar) untuk keluar dari 
zona nyaman agar kita dapat terus bertumbuh dan berkembang.

Kebiasaan untuk tinggal dalam zona nyaman akan membawa 
kita menjadi pribadi yang rata-rata / biasa saja / sedang-sedang 
saja dan selalu “main aman” (takut dan menghindari konflik 
atau konfrontasi). Kebiasaan inilah yang selanjutnya membawa 
kita menjadi pribadi yang tidak produktif dan tumpul, serta 
sulit berubah.

Menunjukkan keberanian dalam hal ini artinya kita tidak takut 
untuk keluar dari zona nyaman. Langkah pertama yang bisa 
kita lakukan adalah menyadari dan mengenali zona nyaman 
Anda, kemudian mengambil langkah yang perlu dilakukan 
untuk keluar dari sana dengan mencoba melakukan kebiasaan 
baru, mengembangkan kemampuan baru, serta memiliki cara 
pandang yang berbeda dari sebelumnya. Lakukan semua hal 
tersebut dengan visi dan tujuan yang jelas.



26

5. Ciptakan kesan mendalam 

Ekspresikan dan utarakan visi kepemimpinan Anda dengan 
jelas. Sebuah visi yang besar biasanya melampaui kemampuan 
Anda, dan untuk mewujudkannya Anda memerlukan tim atau 
orang lain atau pengikut. Ketika kita mampu menerjemahkan 
visi kita dengan jelas, maka kita akan mampu meyakinkan serta 
mengajak orang lain untuk berperan serta mengerahkan bakat 
dan kemampuannya guna mewujudkan visi tersebut bersama-
sama dengan kita.

Menyuarakan apa yang menjadi pemikiran dan suara hati Anda 
adalah puncak dari proses menemukan, menciptakan dan 
menggunakan suara kepemimpinan Anda untuk membawa 
perubahan dalam karir dan kehidupan Anda.

Mulailah mempersiapkan dan membagikan warisan kita sebagai 
pemimpin dengan menyuarakan keyakinan, keberanian dan 
komitmen Anda. Hidup ini begitu singkat, jangan sia-siakan 
kehidupan Anda dengan tidak menyuarakan pesan perubahan 
/ kepemimpinan Anda.

Paul Larsen akan menjadi pembicara di acara The Malaysia Leadership Summit 2019: 
Connect, Collaborate, Contribute pada tanggal 11 Juli 2019. Untuk info lebih lanjut 
dan pendaftaran, kunjungi leaderonomics.com/mls-2019. Tiket dapat diklaim di HRDF.
Larsen adalah seorang coach /pelatih dan konsultan di dunia kepemimpinan yang 
bersertifikasi, pembicara serta penulis buku ‘Find Your VOICE as a Leader’.
Artikel ini telah diizinkan untuk diposting ulang.
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Catatan Michael:

Siapa yang tidak kenal Steve Jobs?  
Artikel ini membeberkan beberapa 
sudut dari tokoh mengagumkan ini. 
Selain sarat mengenai informasi yang 
kaya dan berbobot, adalah menarik 
menikmati bagaimana memperhatikan 
konsep kepemimpinan seorang 
sekaliber Steve Job, selamat menikmati.

“ “
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B a b  5

6 Pelajaran Utama 
Kepemimpinan Steve Jobs

Oleh ROSHAN THIRAN

Beberapa bulan sebelum Steve Jobs meninggal dunia, saya mendapatkan 
sebuah buku dari penerbit McGraw-Hill yang menceritakan tentang 
Steve Jobs karya seorang pakar komunikasi bernama Carmine Gallo. 
Saya kemudian mulai mengingat kembali iklan Apple yang berbunyi 
“Think Different” atau berpikir dengan cara yang berbeda. Iklan itu 
menjadi titik awal kebangkitan Jobs dari perusahaan yang didirikannya, 
setelah dia dipecat dan akhirnya dia kembali dan membawa perubahan 
besar di sana. Iklan tersebut sangat memorable/mengesankan karena 
pada dasarnya iklan itu menggambarkan gaya kepemimpinan dan 
keinginan Jobs yang besar untuk mengubah dunia. Isi iklan tersebut 
yang dibaca oleh Richard Dreyfuss berbunyi seperti ini:

“Ini diperuntukkan bagi mereka yang gila. Mereka yang selalu 
dianggap berbeda dari norma umum yang ada. Para pemberontak. 
Pembuat masalah. Mereka yang selalu dianggap tidak cocok dengan 
lingkungannya. Mereka yang melihat sesuatu dengan cara yang 
berbeda. Mereka yang mengabaikan aturan-aturan yang ada. Dan 
mereka yang tidak suka dengan keadaan yang begitu-begitu saja. Kamu 
bisa mengutip apa yang mereka katakan, tidak setuju pada mereka, 
mengagung-agungkan mereka atau menjelek-jelekkan mereka. Tapi 
ada satu hal yang tidak bisa kamu lakukan yaitu mengabaikan mereka. 
Karena mereka melakukan perubahan. Mereka mendorong kita semua 
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untuk melangkah maju ke depan. Dan ketika yang lain melihat mereka 
sebagai orang-orang gila, kami melihat mereka sebagai orang-orang 
yang jenius. Karena mereka yang cukup gila yang berpikir bahwa 
mereka akan mengubah dunia, dan kenyataannya bahwa sesungguhnya 
mereka yang akan mengubahnya.”

Kampanye iklan ini menampilkan Thomas Edison, Einstein, Gandhi, 
Amelia Earhart dan tokoh Apple lainnya. Jobs menjelaskan bahwa 
seseorang dapat dikenal dari siapa pahlawan/tokoh yang menginspirasi 
hidupnya, dan yang menjadi panutan seorang Steve Jobs adalah mereka 
yang telah mengubah dunia.

Menurut Jack Welch, Steve Jobs adalah seorang CEO yang paling 
sukses karena dia telah melakukan perubahan dalam industri komputer, 
hiburan, musik, telekomunikasi dan buku. Steve Jobs adalah seorang 
keturunan Suriah yang merupakan anak dari pasangan Joanne Schieble 
dan Abdul Fattah Jandali. Dia kemudian diadopsi oleh Paul dan Clara 
Jobs yang berjanji kepada orang tua kandungnya bahwa mereka akan 
membiayai pendidikan Jobs sampai ke jenjang kuliah. Jobs mengikuti 
studi perkuliahan di Reed College tetapi kemudian drop out setelah 
satu semester.

Tetapi meskipun dia drop out, Steve Jobs tetap mengikuti kelas-kelas 
perkuliahan yang dia sukai. Dia sempat bekerja di Hewlett-Packard dan 
di sana dia bertemu dengan Steve Wozniak yang kemudian bersama-
sama mendirikan Apple, dan kemudian dia bekerja di Atari demi 
menabung biaya perjalanannya ke India untuk mencari jati diri dan 
tujuan hidupnya.

Dia melakukan perjalanan ke India dan ketika kembali dirinya sudah 
memeluk agama Budha dengan mengenakan pakaian tradisional India 
dan mencukur rambutnya. Ketika memulai perjalanannya, dia sangat 
ingin mengubah dunia tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Selama 
di India, dirinya menyadari bahwa mungkin Thomas Edison telah 
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melakukan lebih banyak terobosan dibandingkan perubahan yang 
dilakukan oleh Karl Marx dan Neem Karoli Baba. Perjalanannya ke 
India membuatnya yakin bahwa tujuannya ada di dunia adalah untuk 
membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan banyak orang 
melalui inovasi atau penemuan seperti tokoh panutannya Thomas 
Edison.

Ketika mempelajari gaya kepemimpinan Steve Jobs, saya menemukan 
bahwa dirinya, Mandela, Gandhi, Napoleon, Welch dan pemimpin 
dunia lainnya, memulai perjalanan kepemimpinannya dengan menarik 
diri dari kesibukan / keramaian untuk menemukan siapa diri mereka 
dan apa yang menjadi passion atau panggilan hidupnya. Dari sinilah 
saya menemukan 6 langkah utama yang memampukan pemimpin-
pemimpin hebat dunia melakukan perubahan yang signifikan bagi 
dunia. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Ambillah waktu menyendiri untuk mengenali siapa dirimu. 
Temukan hal yang benar-benar kamu sukai untuk dilakukan 
dan hal yang memotivasi kamu.

2. Tetapkan apa yang menjadi visimu untuk masa depan yang lebih 
baik dan definisikan kembali visimu sampai di titik dimana visi 
itu membuatmu selalu bersemangat menjalani kehidupanmu.

3. Ceritakan visimu dan bagikan api semangatnya kepada dunia.
4. Buatlah perencanaan pelaksanaan yang matang untuk 

mewujudkan visi tersebut, termasuk di dalamnya bagaimana 
mengerahkan atau mengorganisasi orang-orang lain untuk 
bersama mewujudkan visi itu menjadi kenyataan.

5. Berani berkata TIDAK pada setiap pengalihan/gangguan yang 
ada dan terus-meneruslah fokus untuk mencapai visimu.

6. Eksekusi! Eksekusi! Eksekusi! dan teruslah melakukan eksekusi 
yang sempurna dengan kualitas tinggi dan atasi setiap kendala 
yang ada.
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Menemukan Dirimu dan Passionmu

Steve Jobs yang drop out dari kuliahnya mungkin telah mengecewakan 
orang tuanya. Tetapi dia mengatakan bahwa, “Pada saat saya drop out, 
saya bisa berhenti mengambil kelas-kelas wajib yang tidak menarik, 
dan masuk ke kelas-kelas yang saya minati.” 

Ia mengikuti kelas kaligrafi karena dirinya sangat menyukai tipografi, 
meskipun dia mengetahui bahwa kelas itu mungkin tidak bermanfaat 
bagi kehidupannya. Tetapi 10 tahun kemudian baru disadari bahwa 
kelas kaligrafi inilah yang menjadi alasan mengapa Macintosh memiliki 
tipografi yang indah.

Jobs menyadari bahwa kunci kepemimpinannya terletak di falsafah 
hidupnya yang selalu mengikuti kata hatinya. Dia menambahkan, 
“Anda harus memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi 
Anda. Merekalah yang mengetahui Anda sebenarnya ingin menjadi 
seperti apa dalam hidup ini.”

Kemudian Jobs melakukan perjalanan ke India dan  selama di sana 
dia meluangkan waktunya dengan lingkungan sekitar dan Penciptanya 
untuk menemukan panggilan hidupnya. Steve Jobs dalam sebuah 
interview dengan The Smithsonian, berdalil:

“Kerjakan apa saja sampai Anda menemukan apa yang sebenarnya 
menjadi passion Anda. Saya yakin setengah dari hal yang membedakan 
pengusaha yang sukses dan yang gagal semata-mata terletak di faktor 
KETEKUNAN / KEGIGIHAN. Sangat sulit. Ada masa-masa yang 
berat dimana mungkin sebagian besar orang menyerah. Anda tidak 
akan bisa bertahan tanpa passion yang besar. Anda akan menyerah. 
Jadi, Anda harus memiliki pemikiran atau sebuah masalah, atau sesuatu 
yang Anda anggap tidak seharusnya seperti itu sehingga Anda berusaha 
untuk membenarkannya, atau sesuatu yang kuat yang menjadi passion 
Anda. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki ketekunan untuk tetap 
melalui tantangan yang ada. Itulah bagian terpenting.” Dan benar 



apa yang dikatakannya. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah 
menemukan apa saja yang Anda sukai dan menjadi passion Anda.

Tetapkan apa yang menjadi visimu

Jobs selalu melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa 
depan. Dia selalu memandang jauh kedepan dan melihat sesuatu yang 
lebih baik dalam segala hal. Baginya, komputer itu lebih dari sekedar 
perangkat yang mendukung produktivitas. Dia juga melihat MP3 
Player lebih dari sekedar pemutar musik. 

Ketika menciptakan iPhone, dia mengatakan, “Kita semua memiliki 
telepon genggam. Kita semua pasti muak dengan telepon genggam kita 
karena mereka sangat tidak enak digunakan. Softwarenya sangat buruk. 
Hardwarenya tidak terlalu bagus,” dan dia menantang timnya, “Ayo 
kita membuat sebuah telepon genggam yang hebat yang membuat kita 
jatuh cinta padanya. Kita akan membuatnya. Mari bersama-sama kita 
mencoba membuatnya.” Hal yang sama dilakukannya ketika membuat 
iPad. Jobs selalu melihat gambaran masa depan yang lebih baik.  

Di dalam buku karya Gallo ini, dia mengutip sebuah cerita ketika Jobs 
sedang merekrut seorang yang paling berbakat untuk bekerja di Apple 
30 tahun yang lalu. Orang tersebut bertanya kepada Jobs, “Apa visimu 
untuk personal computer (PC)?” Kemudian, Jobs menggambar sebuah 
gambar tentang bagaimana PC akan mengubah dunia.

Dia menggambarkan visinya bagaimana PC akan mengubah segalanya 
dari dunia kerja, pendidikan, hiburan, dan semuanya. Setelah 
mendengarkan visi Jobs, dia dengan segera menandatangani kontrak 
untuk bekerja di Apple, sebuah start-up kecil kala itu. 

Pemimpin-pemimpin besar selalu memiliki visi. Menurut eks pemimpin 
Apple yang bernama Trip Hawkins, “Steve memiliki kekuatan visi yang 
agak menakutkan. Ketika dia percaya akan sesuatu, kekuatan visinya 
benar-benar dapat melenyapkan penolakan dan masalah yang ada.”
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Sampaikan Visi Anda

Salah satu pelajaran utama dari kepemimpinan Jobs sebagai CEO 
adalah penjiwaannya sebagai penyampai dan pencerita visinya. 
Banyak pemimpin dapat bermimpi besar, tetapi apakah mereka dapat 
menyampaikan visinya dengan menarik, bersemangat dan mampu 
mendapatkan perhatian dari pengikutnya?

Bagaimana cara Jobs menyampaikan pesan dari visinya dengan begitu 
sempurna? Pertama, dia sangat bergairah dengan visinya sehingga ada 
energi yang keluar dari passionnya. Hal yang lebih penting lagi, dia 
menghabiskan berjam-jam untuk terus berlatih dan mempersiapkan, 
memastikan visinya benar-benar dimengerti. Sebuah artikel mingguan 
bisnis mencatat bahwa kekuatan Jobs dalam menyampaikan visinya 
berasal dari latihan selama berjam-jam yang menguras tenaga. 

Dan dia menyampaikan visinya dengan membiarkan setiap orang 
membayangkan visinya. Banyak pemimpin memiliki visi, tetapi 
kebanyakan dari mereka tidak mengomunikasikannya secara efektif.

Mengerahkan orang-orang untuk melaksanakan visi

Salah satu bagian penting dari kepemimpinan Jobs adalah 
kemampuannya untuk merekrut orang-orang yang terinspirasi 
olehnya untuk membuat mimpi tersebut menjadi kenyataan (Gallo). 
Pada akhirnya, orang-orang yang telah berjuang bersamanyalah yang 
menjadi kunci kesuksesan Jobs.

Sama halnya dengan Martin Luther King dan Gandhi, mereka tidak 
semata-mata mendapatkan banyak pengikut dari pidato-pidatonya 
yang menginspirasi. Tetapi lebih dari itu, mereka menghabiskan waktu 
terbesarnya untuk membangun hubungan dengan para pengikutnya, 
membangun koalisi, dan menjalin hubungan dengan masyarakat untuk 
membagi kehidupan dan berdampak bagi mereka. Visinya yang kuat 
bergerak bersamaan ketika mereka mengarahkan para pengikutnya 



35

untuk bergerak dan memberi dampak secara personal dalam 
kehidupan mereka. Para pemimpin yang hebat memiliki kemampuan 
untuk berbicara secara personal dan mengarahkan seseorang untuk 
menemukan dan mengerjakan panggilan hidupnya.  

Berfokus pada perjalanan mencapai visi

Jobs mungkin terlihat berantakan dengan memiliki begitu banyak ide 
yang baru dan produk yang inovatif. Tetapi, dia sangat fokus dan jelas 
dengan tujuannya. 

Dia mengatakan, “Mereka yang bekerja di Apple adalah kekuatan 
yang menggerakkan Apple. Bagian saya adalah menciptakan ruang 
bagi mereka, membereskan urusan organisasi lainnya dan mencegah 
masalah yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari.” Dia memastikan 
agar tidak ada penghalang yang mengacaukan fokus mereka.

Meletakkan fokus pada hal yang terpenting artinya Anda harus bisa 
berkata TIDAK pada 1000 hal termasuk pada gangguan-gangguan yang 
mengalihkan fokus, dimana hal ini adalah hal yang tidak mudah. Jobs 
menambahkan, “Apple adalah perusahaan dengan nilai 30 miliar dolar, 
tetapi kami memiliki tidak lebih dari 30 produk utama. Sedangkan, 
perusahaan-perusahaan elektronik besar di masa lalu memiliki ribuan 
produk. Kami terus menjaga untuk tetap fokus. Itu artinya, kami harus 
bisa berkata tidak pada ratusan gagasan lainnya yang muncul. Anda 
harus memilih dengan seksama.”

Sangat jelas bahwa Jobs meletakkan fokusnya hanya pada beberapa 
barang/produk utama yang benar-benar membuat dan membawa 
perbedaan. Dia menambahkan, “Saya bangga dengan banyak hal yang 
tidak kami kerjakan sebagai hal yang telah kami kerjakan.” Demikian 
juga, kita pun bisa belajar memprioritaskan sesuatu dan fokus hanya 
pada kegiatan yang benar-benar memiliki nilai tambah dan yang 
berhubungan dengan visi kita.
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Eksekusi dengan sempurna

Ketika semuanya berjalan baik-baik saja, kita pasti bisa mengerjakan 
visi kita dengan mudah. Tetapi, biasanya banyak hal tidak berjalan 
sesuai dengan rencana kita. Jobs mengingat kembali, “Ketika kami 
mengerjakan Toy Story di Pixar, dengan berat hati harus kami akui 
bahwa cerita film tersebut tidaklah bagus. Akhirnya kami berhenti 
berproduksi selama 5 bulan.”

Di Pixar kami menemukan ada masanya setiap film menemukan krisis 
makna atau arti dalam cerita yang akan diangkat. Menurut Steve Jobs 
selalu ada masa krisis dalam proses pengerjaan proyek dan produk 
utama di Apple. Tetapi untuk mengeksekusi dengan sempurna artinya 
kita harus bisa mengatasi tantangan dan kesulitan yang ada dengan 
disiplin, seperti yang dikatakannya, “Dibutuhkan disiplin yang kuat 
untuk mengubah ide yang menarik dan teknologi yang baru menjadi 
sesuatu yang berguna untuk terus melakukan inovasi di dalam sebuah 
perusahaan.”

Setiap Senin, Jobs selalu mengadakan rapat yang terus berkesinambungan 
dan juga menghabiskan energi dengan timnya. Dia mengatakan, “Apa 
yang kita lakukan setiap Senin adalah kami meninjau ulang bisnis 
kami secara keseluruhan. Dan kami melakukannya setiap minggu.” 
Ram Charan, seorang pakar bisnis yang terkenal yang saya wawancarai 
dalam theLeaderonomics Show menulis sebuah buku tentang eksekusi. 

Pesan utamanya sama dengan yang dikatakan oleh Jobs bahwa eksekusi 
adalah hal yang membosankan dan merepotkan serta berulang-ulang. 
Tetapi inilah yang di kemudian hari pada akhirnya memampukan 
banyak organisasi menemukan kesuksesannya. Jobs mengerti arti 
penting untuk terus mengeksekusi walaupun dalam keadaan yang berat 
sekalipun.

Pada akhirnya, kita perlu mengatasi setiap hambatan yang ada dalam 
perjalanan kita. Di umurnya yang ke 21 tahun, Steve Jobs dianggap 
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sebagai seorang anak ajaib yang karismatik ketika mendirikan Apple. 
Dia telah menghasilkan 200 juta dolar di umurnya yang ke 25 tahun, 
tetapi dikeluarkan dari perusahaan yang telah didirikannya saat ia 
menginjak usia 30 tahun. Jobs kehilangan segalanya saat itu dan 
sebenarnya dia bisa dengan sangat mudah menyerah pada visinya dan 
berhenti dari semuanya. Tetapi dia memulai semuanya lagi dari awal 
dengan NeXT dan Pixar tanpa sedikitpun kehilangan passionnya.

Kepemimpinan adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Penuh 
dengan kerja keras dan tantangan. Sebelum dia menutup usia, Jobs 
mengatakan, “Dengan mengingat bahwa saya akan segera meninggal, 
adalah cara yang paling manjur untuk membantu saya terus membuat 
keputusan-keputusan besar dalam hidup ini.”

Kepemimpinan mungkin bukan hal yang mudah, tetapi sangat 
berharga untuk dijalani.
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Catatan Michael:

Kekuatan-kekuatan Anda di masa 
lalu, ternyata adalah merupakan salah 
satu sebab Anda lemah pada masa 
kini, karena itu apa saja yang perlu 
Anda ketahui ?  Simaklah artikel ini.

“ “
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B a b  6

Apakah Anda Mengenal Diri 
Anda Sendiri? Apakah anda 
menderita penyakit CEO?

Oleh ROSHAN THIRAN

“Jika anda ingin mengetahui masa lalu anda, lihatlah kondisi anda saat 
ini. Jika anda ingin mengetahui masa depan anda, lihatlah tindakan 
anda saat ini.”

Goleman, Boyatzis dan McKee, dalam buku mereka Primal Leadership, 
menyebut “penyakit CEO” sebagai kekosongan informasi di sekitar 
seorang pemimpin yang terjadi ketika orang menahan informasi 
penting yang kadang-kadang karena informasi itu tidak menyenangkan.  
Sayangnya penyakit ini banyak terlihat di organisasi Asia.  Ini terjadi 
ketika CEO menyangkal keadaan bisnis yang sebenarnya dan tidak 
terbuka terhadap kritik atau berita buruk.

Faktanya, di beberapa organisasi, dewan direksi dipenuhi dengan 
kroni dan orang-orang yang tidak mungkin mengkritisi kinerja CEO. 
Akibatnya CEO ini tidak mungkin menerima banyak kritik konstruktif 
yang diperlukan demi meningkatkan kinerja. Dia akan memiliki titik 
buta yang signifikan yang tidak akan pernah dia ketahui keberadaannya. 
Penangkal dari penyakit ini adalah kesadaran diri.

"Hari ketika prajurit anda berhenti membawakan masalah mereka 
kepada Anda adalah hari di mana Anda berhenti menjadi pemimpin 
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mereka," kata Colin Powell. "Mereka kehilangan kepercayaan bahwa 
Anda dapat membantu mereka atau mereka menyimpulkan bahwa 
Anda pasti tidak peduli". Tentu, tidak ada seorangpun yang akan 
mengelu-elukan kabar buruk tentang diri mereka sendiri, tetapi para 
pemimpin yang sadar diri tidak hanya menerima umpan balik, mereka 
bahkan mencarinya. Mereka melakukannya karena mereka ingin 
terus belajar dan berkembang. Tanpa kesadaran diri, tidak akan ada 
pertumbuhan.

Tanyakan kepada hampir semua pemimpin dan mereka akan setuju 
bahwa kesadaran diri itu penting untuk sukses; namun sayang sekali 
ada banyak yang tidak menyadari kekuatan mereka yang sesungguhnya 
atau bidang yang seharusnya dibangun. Semakin dalam kesadaran diri 
yang diperoleh, semakin pemimpin itu menjadi besar. Namun sebagian 
besar pemimpin tidak punya waktu untuk refleksi pribadi. Mengapa 
orang menghindar dari mengeksplorasi diri?

Kesadaran diri sederhananya adalah sadar akan kekuatan Anda sambil 
mengakui apa yang masih harus Anda pelajari. Ini termasuk mengakui 
ketika Anda tidak memiliki jawaban dan mengakui kesalahan, yang 
kadang-kadang bisa menyakitkan. Dan sesungguhnya, entah Anda 
mengakui kelemahan Anda atau tidak, tentu orang lain masih akan 
melihatnya.

Kesadaran Diri yang Konstan Adalah Kunci

Kesadaran diri yang konstan sangat penting karena kekuatan-kekuatan 
anda dimasa lalu yang mungkin telah membawa Anda ke posisi Anda 
sekarang, dapat menjadi area masalah hari ini. Bertahun-tahun yang 
lalu, kami mempromosikan kontributor individu berkinerja tinggi ke 
peran manajerial. Dia hebat dalam detail, melakukan eksekusi dengan 
baik dan memiliki keterampilan proses yang kuat. Tetapi, setelah 
dipromosikan, dia menemui masalah-masalah signifikan dengan 
timnya.
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Kekuatannya pada ketelitian dan proses eksikusi menjadi kelemahannya 
karena dia mengelola secara mikro daripada memberdayakan timnya. 
Kekuatan eksekusi individualnya juga tidak dapat diterjemahkan ke 
lingkungan tim. Kami semua melihat kelemahan ini terjadi, tetapi dia 
tidak bisa melihat mengapa dia tidak dapat berhasil.

Kesadaran diri sangat menantang disebabkan sulitnya untuk melihat 
dalam diri Anda apa yang orang lain dapat melihatnya dengan mudah. 
Jadi bagaimana kita dapat memulai perjalanan akan kesadaran diri ini?

Baru-baru ini, saya membantu seorang pemimpin senior dalam hal 
mendapatkan lebih banyak wawasan tentang kepemimpinannya. Saya 
menjelaskan Jendela Johari, yang memiliki empat kuadran utama:

Pada bagian Terbuka adalah apa yang diketahui oleh orang lain dan juga 
oleh anda sendiri. Sedangkan pada bagian yang dinamakan Terlindungi 
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adalah apa yang orang lain tahu tentang anda, tetapi anda sendiri tidak 
mengetahuinya. Kemudian pada bagian Rahasia adalah apa yang orang 
lain tidak ketahui tentang anda, tetapi anda mengetahuinya. Ini adalah 
rahasia anda. Dan yang terakhir adalah bagian Gelap. Ini adalah apa 
yang orang lain dan anda tidak tahu tentang diri anda.

Kita semua memiliki titik gelap dan jika kita dapat mengetahui apa 
itu, kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Jendela Johari mendorong 
kita untuk memperbesar bagian yang Terbuka kita sambil mengecilkan 
bagian Terlindung dan Gelap, yang memungkinkan kita untuk 
mengendalikan diri sendiri. Ingatlah, jika tidak mengetahui titik buta 
Anda maka ini sangat memberi peluang bagi "penyakit CEO" untuk 
terus berkembang biak.

Cara terbaik untuk mengecilkan bagian Terlindung Anda adalah untuk 
mendapatkan umpan balik yang konstan dan dalam hal ini ada banyak 
alat termasuk penilaian multi-rater 360, Myer-Briggs Type Indicator, 
atau bahkan penilaian Strength-finder. Mungkin butuh seumur hidup 
untuk mendapatkan kesadaran penuh tentang diri Anda sendiri, tetapi 
hal itu dapat dipercepat dengan umpan balik yang jujur dari orang 
lain. Peter Drucker mendorong semua pemimpin untuk secara berkala 
memeriksa kembali harapan yang ditetapkan versus hasil aktual yang 
dicapai.

Doug Baker adalah bintang muda berusia 30-an di Ecolab dan 
dipromosikan untuk menjalankan anak perusahaan. Karena dia selalu 
sukses, dia menjadi sombong dan egois. Tetapi bawahannya memberinya 
umpan balik yang berani dan mengungkap "sisi Terlindung dirinya". 
Dia berkata, “seolah-olah seseorang melontarkan cermin di depan 
saya pada kondisi terburuk saya. Apa yang saya lihat mengerikan, tapi 
merupakan suatu pelajaran yang bagus. Setelah itu, saya melakukan 
banyak pencarian jiwa tentang pemimpin seperti apa saya nantinya, 
melalui berbicara dengan tim saya dan meminta bantuan mereka ”. 
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Kesadaran diri Baker inilah yang membuatnya menjadi CEO Ecolab 
sembilan tahun kemudian.

Bahkan sekolah bisnis mencari pelamar yang sadar diri. "Tidak ada 
yang bisa menggantikan kesadaran diri dan kemampuan individu 
untuk mengartikulasikannya sehingga menjadi cocok dan terpadu." 
kata direktur penerimaan Wharton Rosemaria Martinelli. Seorang dari 
bagian penerimaan MBA di Berkeley, Pete Johnson, berkata: "lebih 
baik bagi pelamar untuk sadar diri daripada mengklaim tidak ada 
kelemahan". Namun, sebagian besar sekolah bisnis MBA, hampir tidak 
mengajarkan bagaimana meluangkan waktu dan menemukan jati diri 
mereka yang sebenarnya.

Jeff Immelt, CEO General Electric, mengatakan: "Saya harus 
menjadi pendengar yang lebih baik ketika keluar dari sebuah krisis 
... Saya seharusnya melakukan lebih banyak untuk mengantisipasi 
perubahan radikal yang terjadi". Pengakuan kesadaran diri seperti 
itu menyingkapkan sebab mengapa dia akhirnya bisa membawa GE 
maju. Sama seperti melihat refleksi Anda di cermin akan membantu 
Anda memperbaiki rambut, maka umpan balik pada perilaku Anda 
akan membantu Anda menjadi pemimpin yang lebih baik, dan dalam 
meningkatkan kemampuan melakukan penilaian. Banyak dari kita 
memiliki bagian Terlindung yang cukup besar pada Jendela Johari, 
karena itu perlu memperbaikinya dengan cepat.

Baru-baru ini saya bekerja dengan CEO yang agresivitasnya membuat 
rekan-rekan menjadi marah dan tidak mempercayainya. Dia tidak 
benar-benar memahami bagian Terlindung ini sampai dia dipaksa 
untuk mencari umpan balik secara teratur. Kita semua akan bergumul 
dengan umpan balik negatif, tetapi jika kita tidak mengetahui 
bagaimana orang lain sedang memandang kita, kita tidak akan pernah 
menjadi seorang yang efektif.
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Menjadi Seorang Pemimpin Yang Otentik

Andrea Jung, CEO Avon Products, meluangkan waktu untuk 
merenungkan dan menjadi sadar akan kekuatan dan tujuannya sebelum 
dia mengubah Avon dan misinya dari menjual kosmetik menjadi 
pemberdayaan wanita. Howard Schultz menciptakan Starbucks dari 
momen kesadaran diri di awal masa kecilnya di mana dia bersumpah 
untuk memperbaiki kesalahan yang diderita ayahnya.

Beberapa minggu yang lalu, saya mendapat hak istimewa untuk 
mewawancarai dan menghabiskan waktu bersama Ram Charan, seorang 
guru bisnis. Ram menekankan kepada saya pentingnya kesadaran diri 
dan bagaimana hal itu mengarah pada menjadi seorang pemimpin 
yang otentik. Kevin Sharer, CEO Amgen, bekerja dengan Jack Welch 
di tahun 80-an dan melihat banyak peniru Welch. “Semua orang ingin 
menjadi seperti Jack Welch, tetapi kepemimpinan memiliki banyak 
suara. Anda harus menjadi diri Anda sendiri; jangan mencoba meniru 
orang lain ”.

Kenyataannya, sebagaimana dikatakan oleh Bill George, “bahwa tidak 
ada yang bisa otentik dengan mencoba menjadi seperti orang lain. 
Tidak diragukan bahwa Anda dapat belajar dari pengalaman orang 
lain, tetapi tidak ada cara untuk Anda bisa berhasil dengan mencoba 
menjadi seperti mereka. Orang-orang mempercayai Anda ketika 
Anda asli dan otentik, bukan tiruan ”. Dan Anda hanya bisa menjadi 
pemimpin yang otentik dengan membangun kepemimpinan Anda 
dari siapa Anda - kepribadian, sifat, dan preferensi Anda yang berbeda 
sehingga menjadikan kepemimpinan Anda unik.

Fokus pada Kekuatan, Bukan Kelemahan

Pada tahun 1982, para peneliti merekam dua tim bowling yang 
bermain di beberapa pertandingan. Anggota dari masing-masing tim 
kemudian menyaksikan rekaman untuk meningkat permainan mereka. 
Tetapi video yang diterima diedit secara berbeda dimana satu tim hanya 
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menerima rekaman kesalahan mereka sementara video untuk tim lain 
hanya menyoroti kinerja baik mereka. Setelah mempelajari video, 
kedua tim dapat meningkatkan permainan mereka, tetapi tim yang 
mempelajari keberhasilannya meningkatkan skornya dua kali lipat 
dari pada tim yang menyaksikan rekaman video dari kesalahan yang 
dipelajari.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan berfokus pada diri 
sendiri, terlepas dari kesalahan atau kekuatan menghasilkan perbaikan, 
tetapi untuk memperbesar kekuatan Anda secara signifikan tentulah 
lebih bermanfaat. Rath dan Conchie dalam Kepemimpinan Berbasis 
Kekuatan, mengungkapkan rahasia untuk menjadi pemimpin yang 
efektif yaitu: Mengetahui kekuatan Anda dan memanfaatkannya.

Setiap pemimpin bisnis yang saya wawancarai memulai perjalanan 
kepemimpinan mereka dengan disiplin kesadaran diri. Mereka semua 
fokus pada kekuatan mereka dan membangun gaya kepemimpinan 
yang otentik dari siapa mereka. Anda bisa melakukannya juga.

Jadi, luangkan waktu akhir pekan ini dan mulailah berpikir tentang 
diri Anda dan siapa Anda sebenarnya. Lebih baik masih mendapatkan 
umpan balik. Tapi hati-hati, Anda mungkin benar-benar mulai berubah!
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Catatan Michael:

Tiga kata ajaib yang perlu kita perhatikan 
di sekitar kita dan juga yang perlu untuk 
kita terapkan dalam kehidupan kita 
sehari-hari. Apakah ketiga kata itu?  
- Saya,
- Tidak 
- Tahu.

Dikalimatkan menjadi: “Saya Tidak 
Tahu!” Mengapa itu Ajaib? Mari simak 
artikel ini:

“

“
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B a b  7

Bagaimana “Saya Tidak Tahu” 
Membantu Anda Memecahkan 

Masalah Terberat Anda
Oleh ROSHAN THIRAN

“Jika saya memiliki 1 jam untuk memecahkan masalah, saya menghabiskan 
55 menit untuk memikirkan masalahnya dan 5 menit untuk memikirkan 
solusinya” – Albert Einstein

Bayangkan jika diri Anda berada pada meeting yang menyajikan masalah 
yang pelik. Setiap orang menyesap kopinya di pagi hari, pikiran mereka 
dalam keadaan siaga, dan setiap orang memiliki pemikiran terbaik.

Dalam skenario seperti ini, biasanya ada 2 kelompok respon yang 
terjadi pada saat meeting berlangsung. Kelompok pertama hanya duduk 
diam - mereka seharusnya mengambil secangkir kopi kedua. Mungkin 
saja mereka memiliki beberapa ide, tetapi mungkin mereka takut 
kehilangan muka jika apa yang ada dalam pikiran mereka terdengar 
sedikit melenceng.

Kelompok kedua adalah orang-orang yang bersemangat yang akan 
membanjiri keheningan awal dengan berbagai macam ide, dan jika 
rencana A tidak bisa dilaksanakan, masih ada 25 huruf lain dalam 
alfabet. Jika huruf-huruf alphabet itu habis, huruf lain masih tersedia!
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Kepemimpinan modern dapat menjadi korban bagi kesuksesannya 
sendiri. Faktanya, alasan mengapa saya (bersama orang lain) terus-
menerus merenungkan pertanyaan, 'Apa itu kepemimpinan?' Adalah 
karena, kadang-kadang, kami pikir seorang pemimpin ada hanya 
untuk menyelesaikan pekerjaan. Pikiran seperti ini sama seperti berfikir 
bahwa pekerjaan kita selesai begitu melihat pasangan menikah di altar. 
Sebaliknya, hal ini adalah titik di mana pekerjaan baru dimulai, dan 
kita berpikir sebaliknya dengan resiko kita sendiri.

Ketika masalah diajukan, pemimpin cenderung mengharapkan 
pemecahan masalah ada sejak kemarin. Sampai tingkat tertentu, 
keadaan mendesak dapat dimengerti dan diperlukan. Tidak seperti di 
Yunani kuno di mana para filsuf dapat berjalan melalui agora (lorong) 
merenungkan pertanyaan di waktu luang mereka, dunia kompetitif 
hari ini menuntut solusi untuk masalah segera setelah mereka 
menemukannya.

Kutukan perbaikan cepat

“Kita selalu berharap untuk memperbaiki dengan mudah : sedikit 
perubahan dalam sekali kayuh akan menghapus masalah. Namun hanya 
beberapa hal bekerja dengan cara seperti ini.” – Atul Gawande

Mencoba menyelesaikan masalah dengan cepat, berarti mengambil jalan 
yang baik untuk mengatasi masalah kecil, atau mengambil jalan lain 
untuk mengatasi semua masalah, sebenarnya justru dapat menciptakan 
banyak masalah. Meskipun kita tidak dapat berpikir santai tentang cara 
terbaik untuk menyelesaikan masalah yang muncul, kita cenderung 
pergi ke ekstrim lain dengan tidak terlalu memikirkan masalah sulit.

Para pemimpin sering dengan semangat mengekspresikan keahlian 
dan pengetahuan mereka; karyawan yang ingin memberi kesan, cepat 
melepaskan berbagai saran; dan bagi mereka yang memilih untuk 
tetap tidak terlihat dan tetap aman dengan senang hati memberikan 
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kesempatan kepada kelompok tersebut. Tapi ada bagian yang hilang di 
sini, dan satu yang bisa dibilang bagian paling penting dari teka-teki.

Setiap kali masalah muncul, kita sering berikir seolah-olah kita sudah 
memiliki solusi terbaik. Jarang dari kita mendekati masalah dengan 
pikiran pemula - dengan keingintahuan yang kuat dari seorang anak 
yang memiliki imajinasi yang tinggi.

Sekali lagi, tidak semua masalah membutuhkan pendekatan semacam 
itu. Terkadang solusi terlihat dengan jelas; Namun, ada banyak teka-teki 
dalam kepemimpinan dan bisnis yang membuat kita terus menebak. 
Kalau tidak, tidak perlu ada banyak kuliah, buku, dan blog yang terus 
berupaya mengeksplorasi tantangan yang rumit.

Kata Ajaib 

 “Suatu hasil dapat dikoreksi : tetapi hanya dengan kembali ke titik hingga 
Anda menemukan kesalahan dan memulai kembali dari titik yang sama, 
tidak semudah terus berjalan” – C.S. Lewis

Dalam mengatasi masalah yang sulit, saya percaya ada tiga kata ajaib 
yang dapat kita gunakan yang akan menempatkan kita pada posisi 
awal terbaik untuk menemukan solusi terbaik. Ahli matematika, ahli 
fisika, ahli biologi dan insinyur menggunakan kata-kata ini sebelum 
menangani masalah, tetapi bagi banyak dari kita, kita menemukan 
kata-kata sulit untuk diucapkan. Jadi, apa tiga kata itu?

Saya tidak tahu.

Pola pikir yang serba tahu

Ketika kita memulai dari posisi, "Saya tahu!", hal ini segera menutup 
semua pengecekan dan penjelajahan. Berapa banyak dari kita telah 
mendengar masalah yang sulit diatasi dengan cara ini? (Berapa banyak 
dari kita yang mengatasi masalah dengan cara ini?)
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Biasanya, dimulai dari posisi ini – yang paling bersemangat adalah 
anggota tim yang berpengaruh, atau manajer senior - kita melihat 
pengaturan pemikiran kelompok. Istilah psikologi ini menggambarkan 
keinginan untuk kesesuaian dalam suatu kelompok, yang berarti bahwa 
anggota kelompok akan bersemangat menampung saran yang diterima 
oleh mayoritas atau diajukan oleh tokoh senior tanpa pertanyaan.

Dalam banyak kasus, hal ini dapat menyebabkan hasil yang 
menghancurkan, seperti yang dilakukan oleh John F. Kennedy ketika 
berhadapan dengan krisis negara. (Dia kemudian belajar dari kesalahan 
pengambilan keputusannya - suatu kemajuan yang tidak semua 
pemimpin lakukan.)

Saya Tidak Tahu: Pikiran seorang pemula

Sebaliknya, dengan menempati posisi awal "Saya tidak tahu" membuka 
berbagai kemungkinan karena upaya yang dilakukan dapat mencakup 
semua sudut dan perspektif. Menghadapi tantangan yang sulit dengan 
pikiran pemula dapat membuat semua perbedaan. Untuk masuk ke 
dalam masalah dan mempertimbangkan keterlibatan, solusi yang 
mungkin, dan efek setelahnya lebih cenderung menghasilkan jalan 
keluar yang efektif daripada langsung meledak seperti piñata yang 
memunculkan jalan keluar cepat.

“Anda akan tergoda untuk memperlakukan semuanya seperti paku, jika 
satu-satunya alat yang Anda milki adalah palu” – Abraham H. Maslow

Dengan mengambil pendekatan berbeda pada saat kita menangani 
masalah, kita memberi keuntungan pada diri kita sendiri dengan 
menciptakan fondasi yang kuat untuk menghasilkan solusi panjang. 
Pada saat kita terburu-buru untuk memecahkan masalah, kita 
menawarkan solusi di atas tanah yang goyah, dan saat itulah kita 
menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya masalah yang 
sama muncul di masa depan.
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Membawa "Aku Tidak Tahu" bersama-sama

Tidak mudah bagi kita manusia untuk mengatakan, "Saya tidak tahu" 
- dorongan alami kita adalah untuk mengekspresikan, menjelaskan dan 
menguraikan pemikiran apa pun yang pertama kali muncul di benak 
kita. Tetapi apa yang diketahui oleh para filsuf bijak Yunani kuno yang 
kebanyakan kita lewatkan adalah bahwa pemikiran awal kita datang 
kepada kita dalam bentuk yang paling mentah.

Untuk mendapatkan nilai dari pemikiran kita, kita harus memupuk, 
memelihara, dan memperbaikinya melalui pertimbangan dan 
perenungan. Tidak akan pernah menjadi strategi yang bagus jika kita 
hanya mengemukakan pemikiran kita dan berharap akan ada sesuatu 
yang melekat

Cobalah di lain waktu ketika Anda dihadapkan pada dilema atau 
rintangan yang menantang untuk diatasi. Perhatikan apakah pikiran 
Anda tergesa-gesa untuk membuang satu ton ide sebelum Anda bahkan 
sempat mempertimbangkan apa yang ada di depan Anda.

Melihat permasalahan dengan pikiran pemula, seperti mengajukan 
pertanyaan, mempertimbangkan kemungkinan yang muncul setelah 
beberapa pemikiran, dan lihatlah solusi yang muncul, lebih baik jika 
dibandingkan dengan ketika kita dengan tergesa-gesa mencoba hal 
pertama yang terlintas dalam pikiran kita.
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Catatan Michael:

Terkadang Anda berada pada keadaan tidak dapat 
bergerak!  Anda seolah-olah terhimpit dan rasanya 
sangat tertekan.  Ayo lepaskan diri Anda dalam keadaan 
yang mencengkeram seperti ini, perhatikan, ada 5 
tindakan yang bisa Anda lakukan yang pasti jika Anda 
melakukannya Anda akan mendapatkan pencerahan!  
Selamat menikmati.

“ “



53

B a b  8

Berjuang Untuk Menemukan 
Starting Point Anda di Tahun 

Baru Ini
Oleh ROSHAN THIRAN

Setelah artikel saya sebelumnya tentang mengambil langkah pertama 
untuk melakukan sebuah perubahan, saya berterimakasih kepada 
banyak orang yang meluangkan waktu untuk menawarkan pemikiran 
mereka melalui komentar dan pesan. Benar-benar suatu berkah dapat 
berbagi ide-ide dan mengetahui bahwa semua itu dapat memberi 
bantuan dan bimbingan bagi mereka yang mau membawanya ke level 
yang lebih tinggi lagi.

Sebuah pesan khusus dari seorang penamat, menarik perhatian saya.  
Dia mempunyai beberapa ide hebat tentang ke mana kariernya 
bisa pergi dan bagaimana dia bisa membuat perbedaan.  Sementara 
dia terinspirasi oleh artikel tentang menemukan keberanian untuk 
memulai, seperti banyak orang, dia menemukan bahwa meskipun ada 
keinginan untuk melanjutkan dengan membawa ide-idenya untuk 
hidup, tetapi dia tidak melihat adanya titik awal atau starting point 
yang jelas. 

Sudah hampir sebulan kita melangkah masuk ke tahun baru. Bagaimana 
prestasi resolusi yang anda buat untuk tahun ini? Kalau masih lagi 
tidak bergerak dan sekiranya masih tidak tahu apa yang hendak dibuat, 
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berikut adalah lima tindakan yang dapat membantu anda mengukir 
perubahan yang berpengaruh buat tahun ini.

#1. Perbanyak membaca

Saya sering memberi nasihat ini kepada siapa saja yang ingin memajukan 
diri mereka dalam apa jua cara. Nasihat ini biasa didengar, namun tidak 
banyak yang mengikutinya. Kenapa memangnya? Kerana membaca 
buku perkembangan diri memerlukan usaha. Siapa yang ada waktu 
untuk itu? Tentu mereka yang ingin telah berhasil. 

Penelitian yang dijalankan oleh pakar habit (kebiasaan) dan penciptaan 
kekayaan, Tom Corley, membeberkan bahwa golongan yang 
kurang sukses adalah merka yang membaca bahan hiburan semata-
mata. Sedangkan mereka yang berhasil adalah pembaca ulet buku-
buku pengembangan diri. Hakikatnya, 85% inidvidu yang sukses 
adalah mereka yang membaca sekurang-kurangnya dua buah buku 
pengembangan diri atau ilmiah setiap tahun.

Kebanyakan orang berhenti belajar secara aktif setelah tamat pendidikan 
formal, atau mereka tidak belajar hal-hal baru di luar bidang yang 
diminati. Dengan membaca tiga buah buku yang berkualitas dalam 
subjek apa pun, anda akan ada kelebihan jika dibandingkan dengan 
rekan sebaya Anda lainnya.   Selain itu, memberi anda pelbagai ide 
dengan kemungkinan yang tidak terbatas. 

#2. Dapatkan mentor dalam bidang yang diminati

Carilah seorang mentor yang boleh membantu anda memikirkan 
tujuan Anda dan bagaimana cara mencapainya. Kebanyakan pemimpin 
(yang mempunyai waktu) suka untuk memberi pandangan dan nasihat 
— terutama jika anda traktir mereka makan!

Carilah seseorang yang berada di tempat di mana anda ingin berada. Ini 
akan membantu anda mengurangi kesulitan dan halangan yang anda 
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mungkin terpaksa lalui. Biasanya, banyak yang takut untuk belajar 
dengan cara melakukan sesuatu kerana mereka rasa mereka tidak 
mempunyai banyak informasi tentang apa yang ingin dilakukan.

Oleh karena itu, langkah yang bijaksana adalah bercakap dengan 
mereka yang telah melalui setiap masalah, tantangan dan halangan yang 
mungkin anda akan hadapi. Siapa lagi yang dapat memberi nasihat 
yang mantap dan dukungan selain mereka ini?

#3. Sertai acara, ceramah dan workshop yang relevan

Dewasa ini, terdapat banyak jalan bagi mereka yang ingin belajar dan 
mengambil inisiatif untuk mencapainya. Terdapat banyak acara dan 
bengkel yang dianjurkan dan mencakupi segala topik yang menarik 
minat. Jadi, anda dapat peluang berharga untuk belajar, berhubung dan 
berkongsi idea dengan ramai lagi yang sehaluan, yang juga berpotensi 
menjadi asas rangkaian anda.

Kita tentu pernah mendengar tentang kisah menyentuh hati yang 
memaparkan bagaimana sesebuah kerjaya atau perniagaan baharu 
bermula dari garaj atau bilik asrama — namun itu semua bukanlah 
perkara yang biasa berlaku. Untuk menggunakan kemahiran dan 
idea anda dengan cara terbaik, berhubung dengan seramai orang 
yang mungkin. Ini adalah cara terbaik untuk memberi inspirasi dan 
membuat pelbagai pilihan yang mungkin anda perlukan di sepanjang 
perjalanan.

Darisitu, anda mungkin ingin memberi fokus yang lebih kepada 
beberapa orang yang boleh memberi nilai sebenar kepada apa yang 
ingin anda capai.

#4. Tetapkan matlamat tertentu

Ini boleh bermula dari mana-mana, yang kurang penting kepada yang 
penting. Semua ini akan mendorong anda maju lebih jauh dalam 
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kembara anda. Contohnya, membaca dua buah buku ilmiah setiap 
bulan adalah matlamat spesifik, manakala ‘lebih banyak membaca’ 
bukanlah spesifik.

Membuat hubungan dengan menjemput tiga orang penting untuk 
makan tengah hari bersama adalah matlamat spesifik. ‘Membina 
rangkaian’ bukan matlamat yang spesifik.  Buatlah matlamat yang 
tertentu. Ia akan membantu anda mengekalkan arah tuju dan fokus 
dalam membina sesuatu yang lebih konkrit. 

Anda boleh menetapkan matlamat harian, mingguan, bulanan dan 
tahunan untuk memastikan yang anda melaksanakan sesuatu. Ia 
bukannya untuk menyiapkan senarai perkara yang ingin dibuat secara 
generik yang mungkin tidak dapat disempurnakan. Natijahnya, anda 
pula merasa lemah semangat.

#5. Fokus pada hari, bukan tahun

Alangkah bagusnya jika anda tahu arah tuju anda dalam masa lima 
tahun, tetapi ini tidak seharusnya menjadi fokus utama anda. Sebaliknya 
fokus utama anda haruslah: Apakah yang akan saya lakukan dalam 16 
jam hari ini sebelum saya masuk tidur?  

Faham-faham sahajalah. Walaupun anda tidak patut taksub dengan 
idea anda setiap minit dalam sehari tetapi anda harus sedar tentang 
cara terbaik menggunakan masa anda.

Baru-baru ini, seseorang telah merungut kepada saya yang dia tidak ada 
masa yang cukup dalam sehari. Saya menasihatinya untuk mendapatkan 
aplikasi yang mengesan penggunaan harian telefon pintar dan media 
sosial.   

Secara purata, dia menggunakan sehingga tujuh jam waktunya 
melakukan tugasan yang kurang penting. Katakanlah dua jam 
daripadanya digunakan untuk perkara yang bermanfaat. Dari Isnin 
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hingga Jumaat, ini bermakna 25 jam — lebih daripada sehari — hilang 
begitu sahaja! 

Anda sebenarnya mempunyai lebih masa daripada apa yang selalu anda 
fikirkan, dan ia sentiasa berlaku.

Dengan panduan yang diberikan, marilah kita mulakan tahun baru 
(biarpun sebulan sudah berlepas) dengan hebat.

Selamat maju jaya!
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Catatan Michael:

Temukan selengkap mungkin data 
tentang Anda.  Beranilah melihat siapa 
Anda dari perspektif mereka.  Sebab 
menemukan pemahaman tentang 
diri sendiri adalah kunci untuk maju 
dan lebih produktif. Mengapa dan 
bagaimana menilai diri itu adalah 
penting artikel ini dapat memberi 
wawasan bagi kita.

“

“
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B a b  9

Bersikap Objektif: Tidak Ada 
Seorangpun yang Baik Ketika 

Menilai Diri Sendiri
Oleh ROSHAN THIRAN

Minggu lalu, saya menyadari betapa buruknya saya dalam menilai 
diri sendiri. Ketika saya mulai bertanya ke orang-orang di sekitar saya, 
saya pun menyadari bahwa hampir setiap orang yang saya kenal juga 
mengalaminya. 

Sebagai contohnya, sebanyak 95% orang tua menganggap anak-anak 
mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata. Lebih dari 98% dari 
kamipun mempercayai bahwa skill/kemampuan kepemimpinan kita 
berada di atas rata-rata.

Banyak orang mengira mereka berada dalam kategori yang beresiko 
rendah terkena penyakit jantung atau penyakit serius, tanpa 
mempedulikan pola olahraga mereka belakangan ini.

Kebanyakan orang secara tidak realistis bersikap terlalu optimis tentang 
resiko kesehatannya sendiri dibandingkan dengan kawan sebayanya. 
Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa lebih baik 
dalam memprediksi usia/umur jalinan kasih sayang / hubungan 
romantis/pacaran teman sekamarnya dibandingkan hubungan cinta 
mereka sendiri.      
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Contoh-contoh tadi dengan sangat jelas menggambarkan bahwa 
kebanyakan orang sering tidak mampu menilai dirinya sendiri 
secara objektif. Pada kenyataannya penelitian menunjukkan bahwa 
“kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka memiliki kesadaran 
diri yang lebih akurat dibandingkan teman sebayanya”, dimana hal ini 
justru menunjukkan bagaimana buruknya kita dalam mengevaluasi 
diri kita sendiri.  

Beberapa tahun yang lalu, sepasang saudara bernama Chip dan Dan 
Heath menulis sebuah buku yang sangat bagus berjudul Switch, dimana 
kedua bersaudara itu menjelaskan bagaimana banyak orang menderita 
“ilusi positif ”. Mereka berdua juga menyimpulkan bahwa kebanyakan 
orang adalah seorang penilai diri yang sangat  amburadul.

Mereka percaya bahwa hal ini menyebabkan seseorang akan sulit sekali 
untuk berubah, karena kita seringkali berkhayal akan kekuatan dan 
kelemahan kita saat ini, dan akhirnya berpikir bahwa kita tidak perlu 
melakukan perubahan apa-apa.  

Dalam bukunya, Heath bersaudara ini memperkuat penulisannya 
dengan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh dua psikolog bernama 
Peter Borkenau dan Anette Liebler. Eksperimen itu kemudian disebut 
sebagai studi/kajian “Si Peramal Cuaca Palsu”. 

Para cendekiawan tersebut membawa seorang peramal cuaca palsu 
ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang, dan orang itu 
membacakan laporan perkiraan cuaca berdurasi 90 detik.

Orang-orang di dalam ruangan tersebut kemudian diminta untuk 
menebak IQ (kecerdasan intelektual) reporter cuaca tersebut. Mereka 
berdua juga meminta peramal cuaca palsu tersebut untuk menebak IQ-
nya sendiri.

Apakah yang mereka temukan? Hal yang menakjubkan adalah orang-
orang yang mengamati peramal palsu di ruangan itu memberikan 
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prediksi angka yang jauh lebih akurat dibandingkan dirinya sendiri, 
meskipun mereka sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai orang 
tersebut!

Eksperimen ini kemudian dilakukan kembali dalam berbagai bentuk. 
Setiap kali percobaan ini dilakukan, orang-orang yang tidak tahu 
menahu soal latar belakang orang yang sedang diobservasi itu membuat 
penilaian yang lebih baik dibanding orang itu sendiri. 

Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Bukankah seharusnya setiap kita 
dapat menilai diri kita lebih baik dibandingkan orang yang sama sekali 
tidak mengenal kita? Tetapi sekali lagi, nampaknya kita seringkali 
tidak akurat menilai diri sendiri dibandingkan orang lain yang tidak 
mengenal kita.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Kenyataanya setiap orang tidak suka 
mendengar hal yang buruk tentang dirinya sendiri. Sangatlah sulit 
bagi setiap kita untuk mengakui bahwa kita tidak sebaik orang lain, 
atau mungkin lebih buruk dari mereka, dan juga sulit untuk mengakui 
kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.

Tetapi, para pemimpin yang benar-benar berusaha mengevaluasi 
dirinya melakukannya agar mereka terus belajar dan bertumbuh. Tanpa 
kesadaran akan banyaknya hal dalam diri kita yang harus ditingkatkan, 
tidak ada yang namanya pertumbuhan.

Bertanyalah kepada setiap pemimpin, dan mereka akan langsung 
menyetujui bahwa kesadaran akan diri sendiri adalah hal yang sangat 
penting untuk meraih kesuksesan. Semakin dalam kita menyadari diri 
kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita akan menjadi 
pemimpin yang semakin hebat. Meski demikian, banyak dari kita 
yang tidak meluangkan waktu untuk merenungkan/merefleksi diri kita 
secara pribadi.  
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CEO yang Mengidap Penyakit LOSA

Beberapa tahun yang lalu, saya diminta oleh seorang CEO dari 
sebuah organisasi untuk melatih tim kepemimpinan mereka. Ketika 
saya sedang duduk bersamanya, dia terlihat jengkel dan marah saat 
mendengar laporan tentang kualitas para pemimpin di organisasinya.

Selain itu, dia mengucapkan kata-kata kasar seperti “bodoh” dan “tidak 
berguna” untuk menekankan bagaimana buruknya kinerja timnya 
tersebut. Saya mendengarkan dan kemudian berkata padanya bahwa 
saya akan datang kembali setelah dia menemui timnya dan mengadakan 
penilaian terhadap mereka. 

Saya cukup terkejut karena ketika saya menjumpai tim tersebut, 
rangkaian kejadian / cerita yang telah diceritakan CEO tadi berbeda 
dengan apa yang dikatakan timnya.

Hal ini membuat saya sedikit penasaran, jadi saya berkata padanya saya 
akan meluangkan waktu untuk memastikan apa sesungguhnya yang 
menjadi masalah.  Dia terus bersikeras bahwa masalahnya terletak pada 
kinerja tim kepemimpinannya yang buruk.

Menariknya, di setiap ceritanya, dia selalu tampak sebagai sosok yang 
paling benar dan masuk akal, yang mendorong terjadinya perubahan 
dan yang memimpin keputusan dan agenda direksi.

Selain itu, apa yang dilaporkannya menunjukkan bahwa dia selalu 
berusaha keras untuk mencapai keberhasilan organisasinya dan 
membuat orang-orang di dalamnya bahwa dialah ujung tombak dari 
kemajuan organisasi tersebut.

Ketika saya mencoba membimbing CEO ini, dia semakin 
mempertahankan dan meyakinkan bahwa dialah yang benar dan yang 
lain itu bodoh (salah). Situasi ini berlangsung selama beberapa minggu, 
sampai suatu saat saya akhirnya berkata padanya bahwa dia mungkin 
mengidap gejala “LOSA”.
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Dia kemudian menatap saya lekat-lekat sambil bertanya, gejala apakah 
itu dan apakah ada obatnya. Saya menjawabnya:

“Penyakit LOSA terjadi kepada mereka yang tidak dapat menilai diri 
mereka dengan baik atau dengan kata lain LOSA berarti Lack of Self-
Awareness atau sebuah gangguan yang terjadi karena seseorang memiliki 
tingkat kesadaran akan dirinya sendiri yang begitu rendah. Dan satu-
satunya cara untuk menyembuhkannya adalah meluangkan waktu untuk 
merenungkan kembali kehidupannya dan bertanggung jawab secara 
pribadi terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan.”

Akhirnya, dia memberhentikan saya sebagai coach kepemimpinan di 
organisasi itu dan saya tidak pernah berjumpa dengannya lagi. Tentu 
saja, dia juga tidak lagi menjabat sebagai CEO di tempat itu dalam 
waktu yang lama.

Evaluasi diri di dunia kerja

Dalam dunia kerja, kelemahan untuk mengevaluasi diri sendiri tidak 
hanya membatasi para CEO atau pemimpin senior. Para pegawai 
juga cenderung menilai kemampuannya terlalu tinggi, membuatnya 
kesulitan untuk menerima masukan dan diskusi yang berguna bagi 
pertumbuhannya.

Akan sangat sulit untuk berdiskusi dengan para pegawai yang selalu 
merasa dirinya tahu segalanya dan selalu merasa benar. Selain itu, 
saya juga ingin menyampaikan bahwa jauh lebih baik jika kita tidak 
merekrut calon pegawai yang terdeteksi memiliki kecenderungan 
seperti itu pada saat proses wawancara. 

Tentang penilaian terhadap diri sendiri dan perempuan

Minggu lalu, TalentCorp meluncurkan Program Career Comeback 
(Kembali Berkarir) Tahun 2015 yang diperuntukkan bagi para 
perempuan untuk kembali bekerja. Sebuah kesadaran yang perlu 
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dimiliki para perempuan ini adalah bagaimana mereka menyadari 
pentingnya menuliskan refleksi / evaluasi / penilaian pribadi.  

Andrea Kramer, seorang mitra hukum dan pengacara wanita yang 
sangat dihormati, meyakini bahwa kebanyakan dari perempuan tidak 
benar-benar dapat menilai diri mereka sendiri. Mereka seringkali 
meremehkan kemampuan mereka dan tidak merasa dirinya layak 
menerima penghargaan yang diberikan kepadanya.

Dia mendukung bahwa setiap perempuan harus dapat menilai diri 
mereka dengan baik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam 
menilai dirinya. 

Ketika banyak pria menunjukkan sikap terlalu percaya diri, terutama 
di bidang-bidang yang mereka kuasai, banyak perempuan cenderung 
melakukan sebaliknya, padahal mereka memiliki keahlian dan 
pengetahuan di bidangnya.

Jadi, di samping kecenderungan yang sering dilakukan, kita perlu 
memastikan diri kita tidak menilai terlalu tinggi, dan sebaliknya kita 
juga tidak menilai terlalu rendah kemampuan kita. Hal ini sering 
terjadi dalam penilaian kinerja, dimana kita seringkali harus menilai 
diri sendiri dan akhirnya tidak menerima penghargaan yang seharusnya 
diperuntukkan bagi kita. 

Cara untuk melakukan evaluasi pribadi

Pada dasarnya, cara pandang kita terhadap diri sendiri umumnya 
berbeda dengan kebiasaan dan kinerja kita yang sebenarnya. Kita 
seringkali melebih-lebihkan (atau malah merendahkan) diri kita sendiri. 
Jadi, bagaimana caranya agar kita dapat menilai diri kita dengan lebih 
baik lagi? Saya ingin memberikan 4 cara yang akan membantu kita 
untuk mengevaluasi diri kita lebih baik lagi:

1. Kumpulkanlah bukti / data yang jelas - sebelum kita 
melakukan penilaian terhadap diri sendiri, pertama-tama 
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kumpulkanlah sebanyak-banyaknya bukti dari berbagai sumber 
tentang diri kita. Lakukanlah 360-degree feedback atau metode 
evaluasi dengan menggabungkan feedback/masukan yang 
diberikan rekan sekerja, manajer, dan teman-teman kita. 

Dapatkanlah sebanyak-banyaknya penilaian, termasuk setiap 
evaluasi yang dilakukan untuk pengembangan. Bertanyalah 
kepada sebanyak-banyaknya orang tentang masukan yang jujur 
mengenai kekuatan dan kelemahan Anda.

2. Analisalah setiap hasil yang telah diperoleh - saat Anda 
telah mendapatkan data sebanyak-banyaknya, telitilah data 
tersebut. Periksalah setiap masukan dan jujurlah dengan dirimu 
sendiri. Jangan mencari-cari kesalahan dari data yang kita 
dapatkan, dengan berusaha membenarkan diri sendiri atau 
mempertahankan bahwa diri Anda selalu benar. 

Berpikiranlah terbuka dalam menganalisa data tersebut dan 
bayangkanlah seakan-akan Anda sedang memeriksa data pribadi 
orang lain. 

3. Tariklah kesimpulan - Buatlah garis besar dari laporan yang 
detail tersebut tentang diri Anda. Identifikasikan kelebihan, hal 
yang harus ditingkatkan, dan coba pastikan apa yang orang lain 
pikirkan dan rasakan terhadap Anda. 

Uraikanlah dengan jelas betapa baik (atau buruknya) Anda 
dalam setiap area kehidupan Anda, baik dalam pekerjaan, 
hubungan, dan tujuan-tujuan Anda.  Hal ini mungkin sulit 
untuk dilakukan sendiri, jadi libatkanlah pasangan atau teman 
dekat Anda untuk membantu Anda.

4. Buatlah sebuah action plan – kembangkanlah sebuah rencana 
yang jelas untuk melakukan peningkatan diri. Tujuan latihan 
ini bukanlah hanya untuk sekedar mendapatkan pengetahuan 
tentang diri Anda, tetapi lebih berorientasi kepada melakukan 
perubahan dalam diri Anda. Buatlah sebuah rencana yang 
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dilengkapi dengan waktu yang jelas untuk mengatasi setiap 
celah dan masalah di berbagai area dalam kehidupan Anda.

Ingatlah, bahwa evaluasi diri bukan dilakukan untuk sekedar 
menemukan apa yang salah dengan diri Anda. Hal ini dilakukan 
untuk mengidentifikasi / menemukan area-area mana saja yang 
selama ini memerlukan perbaikan namun tidak kita sadari - 
seperti keadaan-keadaan dimana seringkali membuat kita jadi 
emosional, berdebat dan merasa menang sendiri, berbohong, 
atau area yang seringkali membuat kita menilai diri terlalu 
tinggi. Kemudian, buatlah rencana untuk segera meningkatkan 
diri sendiri. 

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa ketika mereka yang benar-benar 
mengenal dirinya akan lebih bahagia dan memiliki kepuasan dalam 
hidupnya.

Salah satu hal yang tersulit untuk dilakukan adalah memeriksa dan 
menilai diri kita sendiri dan karakter kita termasuk dengan kekurangan 
dan batasan-batasan yang kita miliki. Tetapi, dengan mengenal diri kita 
secara pribadi akan membawa kita ke tempat/posisi yang lebih tinggi 
dari sebelumnya (naik kelas dalam kehidupan), serta membawa kita 
pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi.

Hanya dengan menyadari bahwa kita itu tidak sempurna dan bahwa 
kita perlu memperbaiki setiap aspek dalam kehidupan kita, barulah kita 
dapat benar-benar bertumbuh dan berkembang menjadi pemimpin 
yang sebenarnya.

Ingatlah bahwa memanage / mengatur diri sendiri / memimpin diri 
sendiri hanya dapat kita lakukan apabila kita telah terlebih dahulu 
memiliki kesadaran secara pribadi. Tidak ada hal yang bisa kita perbaiki 
tanpa benar-benar mengetahui apa hal yang harus diperbaiki. 
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Catatan Michael:

Banyak orang mencari harta karun, 
pencarian yang juga melibatkan nyawa 
sebagai taruhannya. Berapa banyak 
yang berhasil menemukannya?  Berapa 
banyak yang akhirnya kehilangan 
nyawanya? Sesungguhnya, di dalam 
diri setiap orang ada harta karun yang 
perlu ditemukan!  Temukanlah, itu 
tidak akan membahayakan dirimu, 
melainkan akan membawa kamu 
pada perjalanan hidup yang begitu 
menggairahkan dan penuh arti.  
Bagaimana menemukannya?

“

“
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B a b  1 0

Jangan Menunggu Gigitan Laba-laba Untuk Berubah 

Lihatlah Ke Dalam Untuk 
Menemukan Harta Terpendam 

yang Akan Mengubah 
Bisnis Anda

Oleh ROSHAN THIRAN

Ketika keluarga saya menonton ulang film Avengers, saya mulai 
merenungkan tentang kisah pahlawan super dan bagaimana mereka 
mengalami transformasi yang menakjubkan dalam hidupnya. Hampir 
semua pahlawan dari Spiderman sampai Hulk melewati perubahan 
dari seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang sangat 
kuat. Peter Benjamin Parker, pahlawan super kesukaan saya, dulunya 
hanyalah seorang anak yatim piatu yang malang yang akhirnya secara 
misterius bertransformasi menjadi Spiderman setelah digigit oleh laba-
laba radioaktif.   

Rivalnya, Green Goblin, sama sepertinya juga bertransformasi karena 
serum percobaan yang mengubahnya dari seorang pengusaha menjadi 
penjahat super. Dr Bruce Banner secara tidak disengaja terpapar radiasi 
sinar gamma dan memberinya kekuatan super dan menjadikannya 
sebagai Hulk.
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Hampir semua pahlawan dan penjahat super mengalami perubahan 
yang menakjubkan dari kekuatan di luar dirinya (laba-laba, serum, 
radiasi). Ironisnya, penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya faktor 
utama perubahan seseorang disebabkan kekuatan yang muncul dari 
dalam. Kepemimpinan yang hebat dan prestasi yang besar diraih bukan 
melalui transformasi dari luar, melainkan dari dalam.  

Tidak mengherankan, banyak perusahaan saat ini sedang mencari-cari 
kekuatan ajaib dari “gigitan laba-laba” yang akan mengubah bisnis 
mereka. Banyak dari mereka memulai perubahan dengan merekrut 
CEO baru. Perusahaan lain memilih meninggalkan industrinya yang 
mulai tenggelam dan berpindah ke bidang baru yang dianggap lebih 
menjanjikan. AOL dan Time Warner memutuskan untuk bergabung 
dan berharap gabungan dua dinosaurus besar yang hampir punah ini 
akan menghasilkan bisnis yang sekuat macan muda. Bisnis lainnya juga 
memutuskan untuk mengeluarkan beberapa produk baru atau meniru 
ide dari luar untuk mentransformasi organisasinya.  Upaya transformasi 
mereka ini biasanya akan menghadapi kegagalan.

Transformasi Itu Dimulai Dari Dalam

Secara mayoritas, bisnis yang berhasil melakukan transformasi itu 
tidak dimulai dari sumber di luar mereka. Kebanyakan bisnis yang 
telah mengalami transformasi yang menakjubkan di sepanjang sejarah, 
dari peremajaan Apple di tahun 1997 sampai kebangkitan Old Spice 
yang belakangan ini terjadi, semuanya dipicu oleh faktor internal (dari 
dalam). Ditambah lagi dengan cerita perubahan yang datang dari 
perusahaan yang melahirkan Spiderman, yaitu Marvel Entertainment, 
sangat jelas menguraikan bahwa transformasi terjadi bukan karena 
faktor/sumber dari luar, melainkan dari dalam. 

Pada tahun 1996, Marvel menyatakan kerugian besar yang mereka 
derita sebanyak 464 juta dolar Amerika. Pada 8 October 1996, Marvel 
mengumumkan bahwa hal ini akan mempengaruhi pembayaran 
perjanjian hutang tertentu karena terjadi penurunan pemasukan dan 
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keuntungan. Mereka harus memberhentikan sepertiga dari tenaga 
kerjanya. Kemudian, pada 27 Desember 1996, penerbit dari Marvel 
Comic mengajukan perlindungan kepailitan bab 11 di New York. 
Hal ini menjadi kegagalan puncak yang dialami Marvel setelah selama 
bertahun-tahun mencoba mencari jawabannya dari faktor luar / 
eksternal.

Semua usaha awal Marvel dilakukan dengan menghabiskan waktu dan 
tenaganya berusaha untuk mencari gigitan laba-laba ajaib yang dapat 
mentransformasi dirinya. Pertama, dia meyakini bahwa satu-satunya 
cara untuk keluar dari kesulitan yang dia hadapi adalah melalui akuisisi 
dan meningkatkan rantai nilai bisnisnya. Hal ini dimulai dengan 
mengakuisisi sebuah distributor komik kecil bernama Hero’s World. 
Selanjutnya, giliran produsen trading card atau kartu koleksi, Fleer 
and Skybox Trading yang diakuisisi oleh Marvel. Selanjutnya, Marvel 
melakukan serentetan akuisisi dari Toy Biz, seorang desainer dan 
pedagang mainan anak sampai Panini Group, seorang produsen stiker 
olahraga dan hiburan hingga Welsh Publishing Group dan Malibu 
Publishing.

Setiap akuisisi semakin membawa Marvel menjauh dari transformasi 
yang mereka dambakan. Bahkan, Marvel mencoba peruntungan dengan 
membuka bisnis restoran dengan mendirikan Restoran Marvel dengan 
harapan hal itu menjadi gigitan laba-laba yang akan mentransformasi 
nasib perusahaanya. Semua usaha yang dilakukannya berujung kepada 
kesia-siaan / kegagalan.

Melihat Ke Dalam

Jadi, bagaimana akhirnya Marvel mentransformasi dirinya? Hal ini 
dilakukannya pada tahun 1999, ketika akhirnya Marvel memutuskan 
untuk melihat ke dalam perusahaannya. Ketika dia memeriksa dan 
melihat ke dalam dirinya, dia menemukan harta terpendam yang 
sangat banyak. Salah satu harta terpendam yang ditemukannya datang 
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dalam wujud remaja aneh yang dapat menyemprotkan jaring laba-laba 
dari tangannya, sekelompok mutan, dan ilmuwan yang dapat berubah 
menjadi hijau ketika dia marah. Marvel telah memiliki begitu banyak 
koleksi pahlawan super dan penjahat super, tapi tidak pernah menyadari 
tambang emas yang ada di sana. 

The Avengers, Spider-Man, Iron Man, Incredible Hulk, X-Men dan 
penjahat berkekuatan super seperti Venom, Loki, Dr Doom dan masih 
banyak lagi karakter yang lain adalah sekumpulan selebriti komik yang 
sebelumnya telah diabaikan oleh Marvel dan tidak dikembangkan 
selama beberapa tahun. Marvel mulai melihat kedalam wadah internal 
mereka yang telah menampung lebih dari 5.000 karakter komik dan 
cerita mereka, dimana telah terjalin ikatan nostalgia yang kuat dalam 
emosi para pembaca sebelumnya (termasuk saya), dan melihatnya 
sebagai kesempatan untuk melakukan transformasi. 

Mereka berpindah dari sekedar memegang franchise (waralaba) 
komiknya menjadi pemegang lisensi dari karakter dan cerita yang 
mereka ciptakan, mengubah karakter populer Marvel menjadi para 
bintang film. Pada tahun 2005, Marvel menghasilkan keuntungan 
lebih dari 120 juta dolar Amerika. Di sepanjang sejarah transformasi 
Marvel, perubahan itu berasal dari dalam perusahaannya. Meski, 
selama bertahun-tahun semua orang di Marvel selalu berusaha mencari 
faktor perubahan yang datang dari luar.  

Apakah Anda sedang melihat ke dalam atau ke luar?

Hal ini berlaku bagi setiap organisasi. Sendi perubahan Anda bukan 
terletak dari “gigitan laba-laba” yang datang dari para konsultan 
yang hebat atau dari CEO baru yang Anda pekerjakan. Merger atau 
melakukan penggabungan bisnis pada umumnya tidak berhasil. Jauh di 
dalam bisnis Anda ada harta-harta tersembunyi di dalamnya. Seringkali 
harta terpendam ini jarang terlihat sebagai aset yang berharga. Padahal 
mereka biasanya berada tepat di depan mata kita. 
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Lihatlah pelan-pelan dan lihatlah lekat-lekat ke dalam bisnis Anda, 
dan Anda akan menemukan aset terpendam yang berharga. Studi yang 
dilakukan Bain & Co selama 10 tahun menunjukkan bahwa 75% dari 
500 perusahaan yang masuk dalam majalah Fortune telah “menghadapi 
ancaman kepunahan di satu dekade pertamanya” dan mereka akhirnya 
dapat berhasil melewatinya ketika mereka menemukan “aset terpendam 
mereka untuk mendefinisikan ulang perusahaan mereka”. Kebangkitan 
Marvel menunjukkan bahwa pahlawan super bukanlah satu-satunya hal 
/ wujud yang memiliki kekuatan tersembunyi. Bisnis juga memilikinya 
dalam bentuk aset yang tidak dimanfaatkan atau kurang dihargai. 
Kuncinya terletak pada menemukannya dan meningkatkan nilainya 
seperti yang akhirnya dilakukan oleh Marvel.

Hal yang sama juga dapat diterapkan pada kita secara pribadi. Di dalam 
setiap kita sudah ada mutiara terpendam, termasuk di dalamnya bakat 
dan cita-cita yang terpendam. Transformasi diri sebenarnya dimulai dari 
dalam. Tetapi, seringkali kita mencari laba-laba ajaib tersebut yang akan 
mengubah kehidupan kita. Kita membayar mahal untuk mengikuti 
program diet untuk mentransformasi tubuh kita. Kita mencari-cari hal 
yang baru di luar kita yang kita rasa akan dapat mengubah kehidupan 
kita. Tetapi, para pemimpin hebat akan berkata bahwa semua hal yang 
hebat itu sumbernya adalah dari dalam diri Anda. Tugas kita hanyalah 
menemukannya dan memaksimalkan serta meningkatkan kekuatannya 
secara menyeluruh. 

Andrea Jung, CEO dari Avon, mengambil waktu untuk melakukan 
refleksi diri, menemukan kekuatan dan tujuannya sebelum dia 
mentransformasi Avon dan misinya dari hanya sekedar berjualan 
kosmetik kepada melakukan pemberdayaan perempuan. Howard 
Schultz menciptakan Starbucks dari momen refleksi diri tentang masa 
kecilnya yang sulit dimana dia berjanji untuk mengubah keadaan yang 
sulit yang dialami oleh ayahnya.

Sahabat saya yang bernama Jamie Andrew kehilangan kedua tangan 
dan kakinya dalam sebuah kecelakaan di pegunungan, tetapi dia 
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kemudian melihat ke dalam dirinya dan menemukan bahwa dia mampu 
melakukan hal-hal yang besar. Dia telah mendaki berbagai gunung, 
menyelesaikan Ironman Triathlon (ajang olahraga tersulit di dunia, 
dimana setiap peserta harus berenang, lalu bersepeda, dan kemudian 
berlari untuk menyelesaikannya) dan dia dapat men-juggling bola, 
dan semuanya dia lakukan tanpa tangan ataupun kaki. Tidak ada yang 
namanya gigitan laba-laba untuk melakukan perubahan dalam hidup 
kita. Semuanya dimulai dari dalam.

Menemukan Mutiara Yang Terpendam

Jadi, bagaimana cara menemukan mutiara yang terpendam di dalam 
organisasi dan diri kita? Saya menyarankan Anda untuk mengikuti 
langkah-langkah berikut ini:

1. Mulailah dengan melihat bisnis dan diri Anda lebih dalam 
- Tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Lakukanlah 
diagnosa secara menyeluruh dalam bisnis Anda dan pahami 
dengan benar keadaan bisnis Anda saat ini dan kenalilah 
kekuatan-kekuatannya.

2. Lihatlah setiap bagian dari bisnis Anda dengan kacamata 
yang berbeda untuk menemukan aset terpendam di dalamnya 
- Ingatlah bahwa aset terpendam seringkali tidak terlihat seperti 
aset karena mereka benar-benar tersembunyi. Aset yang bernilai 
tersebut akan memungkinkan Anda memandang bisnis Anda 
dengan cara yang baru yang dulu tidak perna terpikir bagi Anda.

3. Inventariskan aset terpendam Anda - Buatlah daftar untuk 
setiap hal yang mungkin dapat menjadi harta terpendam 
Anda. Hal ini seringkali mengharuskan kita untuk pergi keluar, 
berbicara dengan pelanggan dan karyawan kita. 

4. Tingkatkan potensi nilai aset Anda untuk melakukan 
transformasi - Ketika Anda telah menemukan aset terpendam 
Anda, kembangkanlah sebuah model bisnis baru yang dapat 
meningkatkan nilai dan kekuatan aset Anda.
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Beberapa tahun yang lalu, seorang pria miskin bernama John diberikan 
sebuah hadiah oleh orang tuanya ketika dia menikah, hadiah tersebut 
adalah sebuah lukisan. Dia tidak pernah menyukai lukisan tersebut, 
tetapi dia menyimpannya di rumahnya selama 45 tahun hingga orang 
tuanya meninggal. Dia kemudian memberikan lukisan itu kepada 
petugas sampah yang akhirnya membingkai ulang lukisan itu karena 
bingkainya sudah rusak. Sesampainya dia ke tempat menjual bingkai, 
pemilik toko tersebut melihat bahwa itu adalah lukisan yang berharga 
dan memberi tahu petugas sampah tersebut bahwa lukisan ini bernilai 
sangat mahal (bernilai jutaan). Dia segera menjual lukisan itu dan 
memperoleh keuntungan yang besar.  

Selama 45 tahun, John melewatkan aset yang besar yang dia miliki di 
rumahnya sendiri, dan dia tidak pernah menyadarinya. Pada akhirnya, 
diapun membuang harta terpendam itu, dan tidak mendapatkan 
keuntungan sedikitpun dari hal tersebut. Setiap kita memiliki mutiara / 
harta terpendam di dalam diri kita. Apakah kita akan menyia-nyiakannya 
dan akhirnya kehilangan harta tersebut seperti John? mutiara yang sama 
juga ada di dalam bisnis kita. Apakah kita mengenali harta tersebut? 
Jangan menunggu sampai dirimu digigit laba-laba radioaktif untuk 
berubah. Transformasi itu berasal dari dalam diri Anda.
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Catatan Michael:

Dapat menikmati kesuksesan, dapat memiliki 
relasi yang kuat serta menjalani kehidupan 
yang bahagia dan puas adalah idaman semua 
orang.  Ada satu prinsip hidup yang akan 
dapat mendukung Anda dapat mencapai 
semua itu!  Artikel ini melihat prinsip hidup 
yang istimewa itu adalah melayani orang lain.  
Benarkah demikian, artikel ini mengulasnya 
dengan ringkas, padat, berisi disertai beberapa 
pengalaman dari orang-orang yang terkenal 
seperti Simon Sinek, Adam Grant, dan Martin 
Luther King Jr.  Selamat menikmati.

“

“
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B a b  1 1

Jika Mahu Pergi Jauh, 
Pergilah Bersama. 

Itulah sebabnya, mengapa kerja tim penting

Oleh ROSHAN THIRAN

Belum lama ini, saya menyaksikan sesuatu yang sangat spektakuler.  
Barcelona yang ketinggalan empat gol, bangkit dan berhasil 
mengalahkan lawanya Paris SG 6-5 dalam Liga Champions Eropa.

Tim-tim hebat selalu mampu melangkah lebih jauh dan menghasilkan 
presentasi yang besar dan melampaui bagian yang telah ditentukan.

Namun sayangnya, dalam bisnis, kita jarang melihat focus yang 
berkesinambungan dalam membangun tim yang berkinerja tinggi.  
Seringkali, individu yang diperhatikan bukan kinerja tim.

Fokus bisnis

Ketika masuk dalam urusan bisnis, frase-frase seperti, “tuntutan 
kompetitif ”, “personal branding” dan “pertumbuhan-perkembangan” 
membombardir kita sebagai pengingat untuk meningkatkan strategi 
permainan kita dan cara “mengunggulkan diri” jika ingin sukses.

Budaya jatuh-menjatuhkan sudah ada sejak beberapa dekade yang 
lampau, sebagai strategi hakiki untuk bergerak maju dalam suatu 
kompetisi.  Dalam dunia yang serba kekurangan, kita diberitahu bahwa 
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setiap pria dan wanita sama dalam usaha pemenuhan diri sendiri: tidak 
ada yang peduli siapa yang ketinggalan.

Masih terlintas jelas dalam ingatan saya, ketika saya pertama kali mulai 
bekerja di General Electric (GE) dimana ketika sedang mengikuti masa 
orientasi, saya dinasehati oleh seorang pemimpin senior untuk menjadi 
unggul.

Menurutnya, satu-satunya cara untuk menjadi unggul adalah dengan 
bekerja keras, berkomunikasi dan mengeksekusi semua tugas tanpa 
henti.  Dia mendorong saya untuk memaksa diri sendiri dan untuk 
menjadi unggul dan berhasil, dan benar, semua ini berhasil selama 
beberapa tahun.

Tetapi hari ini, saya tidak yakin apakah pendekatan ini masih efektif 
tatkala dunia menjadi semakin kecil dan semakin terhubung.  Kita 
semakin saling bergantung dan terhubung. 

Kita tidak lagi harus berjuang supaya berhasil sebelum orang lain 
mengalahkan kita.  Kesuksesan hari ini menekankan kolaborasi dan 
jaringan, membangun perhubungan dan menciptakan warisan.  
Setidaknya itulah yang perlahan-lahan saya pelajari di dunia yang 
penuh tantangan ini!

Adakah budaya tempat kerja anda kondusif untuk bekerja  
sebagai tim?

Ketika kita melihat budaya perusahaan, tidak perlu seorang psikolog 
organisasi untuk melihat adanya budaya yang beracun.  Perhatikan saja, 
budaya beracun itu diselubungi oleh unsur ketakutan, ketidakpastian 
dan berkembangnya kepentingan diri sendiri.

Apabila meneliti budaya sesebuah syarikat, anda tidak memerlukan 
kepakaran ahli psikologi organisasi untuk mengenal pasti budaya yang 
toksik. Budaya seperti ini diselubungi unsur ketakutan, ketidakpastian 
dan kepentingan diri.  Disinilah kesuksesan adalah tentang siapa yang 
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bisa paling dekat dengan bos, siapa yang bisa mendapatkan lebih 
daripada rekan-rekannya, menghalalkan segala cara untuk mencapai 
apa yang diinginkan dirinya sendiri.

“Suatu budaya menjadi kuat, ketika orang-orangnya saling bekerja 
sama untuk sesamanya dan menjadi lemah ketika orang-orangnya saling 
berlawanan untuk diri mereka sendiri.”

Seperti kutiban yang dikutip dari Simon Sinek. Bahwa budaya cenderung 
melemah disebabkan orang-orang dalam organiasi berhenti bekerja 
untuk satu sama yang lain tapi sebaliknya bekerja untuk kepentingan 
diri sendiri. Bukan berarti adalah salah untuk mencari kepentingan 
diri kita sendiri, pengembangan diri sendiri dan pertumbuhan diri kita 
sendiri, tetapi ini akan bermasalah ketika kita mulai hanya berfokus 
pada kemajuan, tujuan dan pencapaian diri kita semata-mata.

Sama halnya di Leaderonomics. Saya sering kagum dengan beberapa 
karyawan yang muncul di permukaan menjadi pemain tim yang sangat 
baik dan menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap visa kami 
untuk mentransformasi bangsa.

Namun, ketika derita dan kerja keras mulai menundukan kepalanya 
(siapa bilang mudah untuk mencapai misi kita!) menjadi jelas bagi 
semua orang bahwa mereka menempatkan diri mereka sendiri sebagai 
yang utama sekalipun hal itu dapat membahayakan rekan tim dan 
koleganya sendiri.

Hanya, ketika orang terus-menerus mengutamakan diri mereka sendiri, 
lama-kelamaan orang lainpun dapat melihat kelakuan mereka.  Hal 
ini melemahkan budaya perusahaan sebab membuat orang jengkel, 
terpecah-belah, dan menyakiti hati banyak orang.  Bahkan, mereka 
dapat meyakinkan beberapa orang lain untuk mengikuti jejak mereka 
dalam menyebarkan dan memperkuat racun di dalam perusahan 
tersebut.



80

Orang yang mementingkan diri sendiri jarang berhasil pada akhirnya. 
Sekalipun berhasil, keberhasilan mereka datang dengan menelan harga 
yang mahal atau juga keberhasilan itu tidak akan bertahan lama.  

Dalam bukunya berjudul Give and Take (Beri dan Ambil), Adam Grant 
membincangkan hal ini dengan menulis: 

“Jika kita membuat jaringan dengan bertujuan tunggal untuk mendapatkan 
sesuatu semata-mata, kita tidak akan berhasil. Kita tidak dapat memburu  
manfaat daripada jaringan.  Manfaat dari jaringan hanya dapat diperoleh 
dari investasi kegiatan dan hubungan yang bermakna.”

Martin Luther King Jr. pernah mengungkapkan hal yang serupa melalui 
salah satu dari banyak puisi dan pengetahuannya yang mendalam.

“Setiap orang harus memutuskan apakah dia akan berjalan dalam terang 
altruisme (tidak egois) kreatif atau perjalanan dalam kegelapan dengan 
sikap mementingkan diri sendiri yang merusak.” 

Jika kebalikan dari mementingkan diri sendiri adalah melayani orang 
lain, bukankah itu berarti rejeki kita sendiri menjadi berkurang?  Tentu 
saja tidak.  Sesungguhnya, adalah hal sebaliknya yang akan terjadi.

Adakah anda pemberi yang menyenangkan?

Pikirkan orang-orang yang berinteraksi dengan anda dalam bisnis, atau 
bahkan dalam bidang kehidupan apapun. Orang-orang yang secara 
konsisten meminta-minta tanpa pernah mau memberi, orang-orang 
yang coba mempengaruhi atau menanam ide negative kepada anda, 
kolega yang tidak tulus dan dangkal yang berpura-pura mau menolong.  
Bagaimana perasaan anda terhadap mereka?

Sebaliknya, kita semua tahu mereka yang tidak cukup tangan untuk 
membantu orang lain.  Mereka selalu bersedia meluangkan waktu, 
pengetahuan, dan sumber daya mereka dalam menawarkan dukungan 
mereka. Mereka tidak berharap balasan atau berharap sewajarnya, 
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mereka tulus, dapat dipercaya dan dapat diandalkan.  Inilah orang-
orang yang kita bersedia bantu dalam cara apapun yang kita bisa.  
Jadi faktanya, ternyata mereka dikelilingi oleh orang-orang yang juga 
bersedia untuk mengulurkan bantuan bagi mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Adam Grant, “Inilah yang saya anggap 
begitu ajaib mengenai kedermawanan. Mereka berhasil sampai ke 
puncak tanpa menjatuhkan orang lain, mereka mencari jalan untuk 
mengembangkan rejeki supaya manfaatnya dapat dinikmati oleh orang-
orang di sekitar mereka. Sebaliknya, kesuksesan bagi golongan penerima, 
hasil pendapatannya sama dengan nol sedangkan bagi golongan pemberi 
jumlah hasil keseluruhan pendapatan adalah lebih besar daripada 
pendapatan semua orang."

Dengan bekerja bersama, kita meraih lebih banyak. Memang benar, 
seorang yang mementingkan diri sendiri atau seorang penerima dapat 
mendatangkan hasil yang cepat untuk jangka waktu yang pendek, tetapi 
untuk jangka waktu yang Panjang ini bukanlah strategi yang efektif

Cepat atau lambat, kita semua membutuhkan bantuan dan dukungan 
untuk mencapai apa yang kita inginkan.  Seperti yang disarankan 
dalam penelitian ini, orang yang suka menolong dengan tulus adalah 
orang yang lebih mudah menikmati kesuksesan, memiliki relasi yang 
kuat, serta memiliki kehidupan yang bahagia dan puas.
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Catatan Michael:

Andrea Jung seorang yang mambawa AVON 
kepada kejayaan memiliki strategy yang 
unik.  Memecat dirinya, kemudian kembali 
mempekerjakan dirinya sebagai pekerja 
baru.  Ini suatu karya yang memberi ruang 
kepada mimpi-mimpinya dan mengontrol 
kejayaan yang sudah menjadi kenangan 
pada batas yang sewajarnya sehingga tidak 
mencapai pada ambang keangkuhan.
Apakah kamu seorang pemimpi atau seorang 
yang suka kenangan?

“

“
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B a b  1 2

Kamu Pemimpi atau Suka 
Kenangan?

Oleh ROSHAN THIRAN

Pemimpi membuka kelopak mata organisasi mereka dengan visi 
masa depan yang meyakinkan.

Thomas Friedman membedakan masyarakat dengan melihat apakah 
yang mendorong mereka.  Apakah didorong oleh mimpi atau ingatan.  
Negara-negara yang digerakkan oleh impian berwawasan ke depan, 
inovatif, terbuka untuk ide-ide baru dan kompetitif.  Sementara negara-
negara yang digerakkan oleh memandang kecemerlangan nostalgia 
cenderung memusatkan seluruh energi mereka untuk membuat masa 
lalu yang dibayangkan menjadi lebih indah daripada sebelumnya 
dan kemudian melekat pada kenangan masa lalu tersebut daripada 
bermimpi dan membangun hari esok yang lebih baik.

Pada puncaknya, kekaisaran Roma dapat mengklaim telah mengontrol 
70% dari dunia yang dikenal.  Namun setelah beberapa abad dalam 
ketamakan dan kemakmuran, akhirnya kekaisaran Roma melemah 
karena mulai berbokus pada kejayaan masa lalu, dan menutup pintu 
untuk pertumbuhan keluar, hal mana menyebabkan pertumbuhan 
parasit dari dalam termasuk para senator dan Kaisar-kaisar.  Keangkuhan, 
telah menurunkan tingkat keterpaduan dengan masyarakat sipil. Hal 
ini telah juga terjadi pada banyak perusahaan dan individu.
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Michael Hammer, seorang pakar bisnis dan juga penulis menambahkan:

“Satu hal yang menjadi petunjuk buat saya bahwa sebuah perusahaan 
dalam kesulitan adalah ketika perusahaan itu memberi tahu saya betapa 
baiknya perusahaan itu di masa lalu.  Sama dengan negara.  Saya senang 
anda hebat pada abad ke-14, tetapi itu dulu, bagaimana dengan sekarang? 
Ketika kenangan melampaui mimpi, maka suatu akhir sudah dekat. Ciri 
khas sebuah organisasi yang benar-benar sukses adalah kemauan untuk 
melepaskan apa yang membuatnya sukses dan kemudian kembali memulai 
sesuatu yang baru."

Nokia adalah contoh klasik dari perusahaan yang bermimpi ke depan. 
Nokia mulai sebagai pabrik kertas, meninggalkannya dan terus membuat 
sepatu bot karet dan ban salju sebelum mengubah dirinya menjadi 
raksasa ponsel. Ketika sebuah industri hampir kadaluarsa, Nokia tidak 
terikat padanya tetapi bermimpi dan kemudian membangun masa 
depannya.

Demikian juga CEO hebat seperti Jack Welch, tidak pernah 
mengindahkan kejayaan masa lalu, bahkan meninggalkan dan 
menjual industri “sacral” di tahun-tahun awalnya di General Electric.  
Sementara ada banyak teriakan nostalgia dan pembicaraan tentang 
bagaimana Neutron Welch dinilai pengkhianat yang mencampakkan 
tradisi.  Welch tidak punya perasaan seperti itu untuk industri besar 
di masa lalu, tetapi dia berfokus dalam membangun pada industri di 
masa depan.

Apple, sebuah perusahaan perangkat keras computer, memasuki bisnis 
musik dengan iPod dan merevolusi portable hiburan, meningkatkan 
kapitalisasi pasarnya dari US $ 1 Miliar menjadi US $ 150 Miliar.

Demikian juga, Intel meninggalkan bisnis intinya yaitu membuat chip 
memori (RAM bipolar) dan menciptakan kembali dirinya dengan 
menjadi perusahaan prosesor mikro.  Kemudian CEO Andrew Grove, 
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dengan beraninya melawan rentetan kritik internal untuk memenuhi 
visinya akan Intel di high-technologi angkasa luar.

Secara individu, hal ini sama juga.  Ketika anda memiliki mimpi, anda 
memiliki tujuan yang dapat anda arahkan untuk gapai. Tetapi, ketika 
anda mempunyai kenangan, maka anda memikirkan masa yang telah 
berlalu.

Martin Luther King memahami kekuatan mimpi untuk membangun 
harapan orang:

“Jika anda kehilangan harapan entah bagaimana andapun kehilangan 
vitalitas yang membuat anda bisa hidup dan bergerak, anda kehilangan 
keberanian untuk menjadi sesuatu, berarti anda kehilangan suatu kualitas 
yang memungkinkan anda untuk bisa terlepas dari semua yang mengikat 
anda.  Tapi hari ini, saya masih mempunyai mimpi.”

Para pemimpin mengerti bahwa orang digerakkan oleh harapan. 
Kejayaan masa lalu membuat seseorang bangga.  Kebanggaan biasanya 
adalah resep untuk bencana karena menghalangi kemampuan anda 
untuk melihat situasi anda yang sebenarnya.  Banyak perusahaan yang 
penuh dengan kotak-kotak kebanggaan masa lalu, gagal menangani 
masalah yang mengganggu saat ini karena mereka dibutakan oleh 
kebanggan-kebanggaan tersebut.

Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang berjalan menuju rumah 
seorang temannya dalam keadaan memar dan berdarah.  Ketika dia 
ditanya apa yang telah terjadi, teman itu menjawab: “ketika sedang 
berjalan di Bangsar, saya dirampok oleh dua orang penjahat yang 
mengingini semua uang saya.  Saya tentu tidak mau memberikan 
kepada mereka, jadi saya melawan mereka dan terluka parah.

Mendengar kawannya melawan preman, dia terkejut dan bertanya 
berapa banyak uang yang dia miliki ketika diserang?  “Sepuluh ribu 
rupiah,” jawabnya.  “Kamu bertarung untuk sepuluh ribu rupiah?” Seru 
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temannya.  “Ya,” jawab pria itu.  “Saya tidak ingin mengungkapkan 
situasi keuangan saya.”

Banyak perusahaan seperti pria ini.  Mereka lebih suka memenangkan 
pertempuran kecil dan tidak berarti demi mengelak kenyataan buruk 
mereka saat ini terekspos.  Kenangan cenderung menyulut kembali 
semangat banyak orang untuk terus bekerja keras dan berjuang untuk 
suatu tujuan yang sudah hilang.

Nelson Mandela berjuang selama 27 tahun untuk tujuan yang ia 
jagokan.  Tetapi ketika dia menjadi Presiden Afrika Selatan, dia berhenti 
pada masa jabatan pertamanya, meskipun dia bisa tetap bertahan.  
Kebanyakan CEO atau pemimpin negara merasa sulit untuk berhenti 
ketika mereka harus melakukannya, seringkali disebabkan kebanggaan.  
Kebanggaan membuat mereka merasa lebih baik. 

Reinvention atau menemukan kembali adalah kunci bagi perusahaan 
untuk tetap berada di atas.  Reinvention di mulai ketika kebanggaan 
dibuang bersama dengan semua asumsi yang menghambat 
pertumbuhan.

Simens Medical membuang tradisi masa lalunya yaitu menjual 
produknya hanya ke rumah sakit dan mulai mempertanyakan setiap 
asumsi bisnis yang pernah dibuat.  Dengan meninggalkankepercayaan 
masa lalunya yang sudah lama dipegang ia mengubah strategi pemasaran 
dan penjualan produknya, mendesain ulang dan menyederhanakan 
lini produknya yang kompleks, hal mana memungkinkan untuk 
menurunkan biaya hingga 30% dan meningkatkan pangsa pasar ke 
tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Jagdish N. Sheth, seorang professor terkemuka, mengatakan: “Bisnis 
kelas dunia gagal karena mereka tidak mampu atau tidak mau 
membuang model bisnis lama ketika kekuatan eksternal telah berubah 
secara dramatis.”
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Sheth percaya bahwa banyak warisan industri dan peninggalan 
warisan lebih merupakan sebuah ikatan  daripada sebagai sebuah asset. 
Keengganan untuk berubah,  kecenderungan alami untuk mengikut 
“kebijakan umum yang berlaku” dan melihat kebelakang di masa lalu 
adalah kehancuran mereka.  Perusahaan-perusahaan akan berkembang 
dalam masa-masa sulit dengan menantang dogma yang ada,” simpulnya.

Perbankan adalah contoh yang bagus di mana sebagian besar dari bank-
bank yang besar enggan untuk mengambil bagian dalam pembiayaan 
mikro.  Pinjaman dalam jumlah kecil kepada orang miskin bahkan 
dengan margin dan laba bersih yang tinggi.  Bank berpegang pada 
kebijakan mereka yang sudah ketinggalan zaman dan menolak untuk 
mengubah kebijakan mereka dengan demikian mereka kehilangan 
kemampuan melakukan sebuah proses.

Melihat kembali ke masa lalu bukanlah hal yang buruk.  Tetapi ketika 
masa lalu dan masa kini menjadi bingkai yang mengunci anda di dalam 
sudut-sudut, maka menjadi lebih sulit bagi anda untuk dapat melihat 
di luar bingkai.

“Hukum Tutup” dari John Maxwell mengklaim bahwa setiap orang atau 
organisasi memiliki penutup atau plafon.  Setelah seseorang mencapai 
batasnya dan menyentuh langit-langit, tidak akan ada pertumbuhan 
lagi.  Perusahaan-perusahaan yang membentur plafon sering melihat ke 
belakang ke “hari-hari baik” alih-alih menyingkirkan plafon.

Pemimpi mengangkat tutup organisasi mereka dengan visi masa 
depan yang meyakinkan.  Orang-orang yang memiliki ingatan 
cenderung mengembangkan pemikiran masalah sementara para 
pemimpi cenderung menjadi pemikir-pemikir kemungkinan.  Para 
pemikir kemungkinan tidak peduli tentang siapa mereka, tetapi 
apa yang bisa mereka lakukan.  Sebaliknya, para pemikir masalah 
lebih mementingkan isu-isu dan persoalan-persoalan yang dihadapi.  
Sebenarnya adalah penting untuk memiliki kedua kelompok pemikir 



88

ini, tetapi pertumbuhan pada akhirnya bergantung pada pemikir 
kemungkinan.

Steve Jobs adalah seorang pemikir kemungkinan.  Demikian juga 
Jeff Bezos ketika menantang kebijaksanaan konvensional dengan 
memimpikan toko buku online.  Mimpi itu memberinya bahan bakar 
untuk terus bekerja keras sampai Amazon.com sukses.

Bagaimana Andrea menemukan kembali dirinya?  

Perusahaan yang ada pada posisi atas cenderung merasa puas, bereaksi 
terhadap perubahan dan lebih memilih pada mempertahankan status 
quo.  Seorang yang menantang hal ini adalah Andrea Jung yang 
memimpin Avon selam bertahun-tahun.  Jung bekerja tanpa lelah 
untuk secara proaktif “menciptakan kembali dirinya sendiri” setiap 
tahun.

Dia memiliki cara unik dimana dia memecat dirinya sendiri dan 
kemudian mempekerjakan kembali Jung “baru” pada minggu 
berikutnya sehingga dia dapat melihat berbagai hal dengan terang yang 
berbeda dan melakukan dengan cara yang berbeda.  Dia berkata, “pecat 
dirimu pada Jumat malam, dan masuklah pada Senin pagi seolah-
olah perusahaan pencari karyawan menempatkan anda di sana sebagai 
pemimpin yang berubah haluan.  Bisakah anda bersikap objektif dan 
membuat perubahan berani?  Jika anda tidak bisa, maka anda belum 
menemukan kembali diri anda. Jika anda bisa, maka anda dapat 
memiliki satu dekade masa jabatan namun seperti memiliki pekerjaan 
yang berbeda.  Saya bukan pemimpin yang sama bahkan tidak sama 
dengan setahun yang lalu, sebab keterampilan-keterampilan ini akan 
menjadikan siapa kita di masa lampau menjadi tidak berguna.  Karena 
itu saya harus menemukan kembali diri saya setiap tahun.” 

Latihan sederhana seperti apa yang dipraktikkan Jung dengan memaksa 
diri anda untuk “memecat” dan “merekrut” diri anda sendiri untuk 
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membantu anda beralih dari orang yang berdasarkan ingatan menjadi 
orang yang berdasarkan “mimpi” mungkin berfaedah bagi anda.  
Cobalah dan terus menciptakan diri anda setiap tahun!

Saya akan akhiri dengan pribahasa yang sangat menginspirasi:

“Makanan memberi energi pada tubuh tetapi mimpi memberi energi pada 
jiwa.” Bermimpilah dan bangun masa depan!
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Catatan Michael:

Perhatikanlah di tempat kerja Anda, 
apakah ada sesuatu yang kurang dalam hal 
saling memahami antara pemimpin dan 
pekerjanya? Layakah antara pemimpin dan 
pekerja yang ada itu dipandang sebagai 
satu tim? Apakah benar-benar diantara 
mereka terdapat solidaritas yang tinggi?  
Jika semua ini tidak ada, maka antara 
pemimpin dan pekerja akan terpisah, 
mereka menjadi asing satu dengan yang 
lainnya.  Apa bahayanya dan bagaimana 
mengatasinya?  Artikel ini cocok bagi Anda 
yang menyadari keperluan ini.  Bacalah, 
Anda akan mendapatkan inspirasi dalam 
memecahkan masalah ini.

“

“
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B a b  1 3

Konflik – Komunikasi yang 
belum diselesaikan

Solusi dalam menyelesaikan masalah di tempat kerja, diperlukan 
komunikasi yang sehat dan berkualitas.

Oleh ROSHAN THIRAN

Semakin kita memiliki kekuasaan, semakin besar tanggungjawab kita.  
Tetapi ada bahaya bagi seorang pemimpin yang salah langkah dan yang 
dikuasai oleh kekuasaan.

Belum lama ini, sekumpulan peneliti di Universitas Florida yang 
dipimpin oleh Trevor Foulk, menemukan bahwa pemimpin yang 
bertingkah laku kasar adalah orang yang sangat bergumul untuk bisa 
menjadi seorang yang tenang ketika kembali dari kerja dan mendapatkan 
bahwa pikirannya dibanjiri dengan hal-hal negatif.  Tingkah mereka 
ternyata berkaitan dengan perasaan mereka sendiri bahwa mereka tidak 
cakap, kurang dihormati dan kurang berotoritas di tempat kerjanya.

Pemimpin-pekerja yang dinamis

Sepanjang perjalanan kepemimpinan saya, termasuk mengamati dan 
melatih para pemimpin lainnya, saya sering memikirkan dinamika 
pemimpin-pekerja dan asumsi-asumsi yang melekat pada kedua pihak 
ini.

Secara umum, para pemimpin dilihat sebagai mereka yang mempunyai 
segala jawaban dan selalu mengendalikan arah dan visi kumpulan atau 
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organisasi. Demikian juga pekerja yang  kadang-kadang dilihat oleh 
pemimpin sebagai mereka yang menjalankan tugas tanpa ada keberatan.

Di sinilah masalah bermunculan. Ketika para pemimpin dan pekerja 
mempunyai pandangan yang terlalu remeh tentang diri masing-
masing, masalah terus tumbuh dan menyebabkan gangguan di seluruh 
organisasi. Bagi pemimpin, ini dapat mengakibatkan masalah organisasi 
yang menyakitkan; sementara bagi pekerja atau karyawan, mereka 
mungkin menjadi kurang terlibat, dan akhirnya akan menurunkan 
semangat mereka.

Tingkatkan komunikasi dan percakapan 

Dari sudut pandang saya, masalah seperti di atas dapat dihindarkan jika 
komunikasi dan percakapan dapat ditingkatkan.  Saya sering diingatkan 
oleh kata-kata pujangga yang pernah saya pelajari, “konflik adalah hasil 
dari percakapan yang tidak terselesaikan”.

Khususnya di negara-negara Asia, ada hierarki yang permanen di 
tempat kerja dan keyakinan mengenai ‘jarak kekuasaan’ secara umum, 
dimana orang mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan sedang 
didistribusikan secara tidak adil.  Pemimpin diharapkan mempunyai 
semua jawaban, sementara pekerja diharapkan melakukan pekerjaannya 
saja.  Ini menyembabkan kurangnya percakapan yang berarti diantara 
pemimpin dan pekerja atau pengikut.

Tetapi, organisasi tidak didominasi oleh robot.  Organisasi digerakkan 
oleh manusia dan suatu organisasi akan lebih efektif ketika orang-orang 
di dalamnya bekerja sama.

Sesungguhnya, terlepas dari apakah Anda orang Asia, Eropa atau 
Amerika, kegagalan untuk berpartisipasi dalam komunikasi yang 
bermakna atau berusaha untuk saling memahami peran satu dengan 
yang lain, akan mengarah pada masalah yang sama untuk semua yang 
terlibat.
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Penelliti Trevor Foulk menunjukkan bahwa para pemimpin yang 
berpegang teguh dan menghargai persetujuan bersama, jarang menyerah 
pada isu-isu yang dihadapi oleh pemimpin yang egois.  Sebab pemimpin 
seperti ini, adalah pemimpin yang menghargai hubungan sosial yang 
mesra, hubungan positif dan suasana yang harmoni di tempat kerja.

Puncak kekuasaan, tempat yang sunyi

Walaupun ini mungkin terdengar idealis, ada banyak bukti bahwa 
kepemimpinan berbasis pelayanan memberi hasil yang produktif dan 
menikmati tingkat putaran pergantian yang lebih rendah berbanding 
gaya kepemimpinan ala ‘Insan Hebat’ yang lebih cenderung 
menyebabkan para pemimpin melampaui batas.

Akan tetapi, pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan mereka 
dalam setiap hal, menurut Foulk, harus diberi setidaknya beberapa 
pemahaman tentang situasi mereka.  Katanya, “Sementara bos anda 
mungkin tampak sangat menjengkelkan, sebenarnya mereka memberi 
reaksi kepada situasi yang kemungkinan kita juga akan lakukan reaksi 
yang sama jika kita berada pada posisi mereka. Karena itu jangan 
memandang seolah-olah mereka adalah raksasa.

Kebanyakan pemimpin memiliki niat yang baik, tetapi bak kata 
pepatah, puncak kekuasaan adalah tempat yang sunyi.  Begitu banyak 
yang perlu dibuat tetapi apa daya waktu yang ada tidak mencukupi, 
apalagi desakan untuk melakukan keputusan setiap hari, maka itu akan 
sangat menekan mereka.  Belum ditambah lagi dengan desakan untuk 
menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan.  Walaupun ini bukan 
menjadi alasan untuk bertingkah laku yang kasar di tempat kerja atau 
dimanapun, tetapi ini dapat memberi penerangan sedikit untuk kita 
boleh mengerti mengapa mereka berprilaku sedemikian.

Saya suka mengatakan sekali lagi bahwa, tidak ada yang suka berbicara 
mengenai kerja keras mereka.  Kita lebih cenderung berakting dan 
menangani semua masalah yang menghadang kita, dan mungkin ini 
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kelihatan mengagumkan, tetapi sesungguhnya ini telah menyebabkan 
kerusakan yang besar secara keseluruhan, mulai dari kesejahteraan 
pemimpin dan karyawan hingga berdampak pada organisasi itu sendiri. 
Ini adalah masalah yang bisa diabaikan sebentar sebelum berubah 
menjadi berantakan.

Tepuk dada tanyai diri sendiri

Lebih jauh, saya bertanya-tanya, apakah ada ruang untuk percakapan 
yang berarti di tempat kerja?  Kita perlu memulaikan percakapan yang 
bermakna dan yang berani untuk menceritakan dan berbagi cerita 
tentang perjuangan dan tantangan sebagai pemimpin dan pekerja.  
Layakkah kita menyebut diri kita tim padahal kita tidak memiliki 
saling memahami satu dengan yang lainnya?

Bisakah kita benar-benar mengatakan bahwa diantara kita ada 
solidaritas?

Bagi para pemimpin, mungkin adalah lebih muda untuk melihat 
komunikasi yang berarti sebagai suatu kemewahan yang sukar untuk 
dimiliki, tetapi, saya ingin menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi 
yang berarti akan disertai biaya yang lebih tinggi di tempat kerja.  Tanpa 
komunikasi, kita tidak terhubung, dan jika kita tidak terhubung, maka 
terbentuklah pemisahan dari setiap elemen yang ada dan menjadi asing 
satu dengan yang lainnya.

Dalam keterasingan inilah kita mulai kehilangan focus satu sama lain 
sebagai tim dan focus untuk mencapai kesuksesan bersama.  Hentikan 
keadaan ini, fokuskan seluruh energi anda untuk bisa membawa seluruh 
elemen pada kebersamaan dan arah tuju yang sama.
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Catatan Michael:
Nasehat-nasehat seperti pentingnya 
meningkatkan kemampuan manajemen 
waktu, kehidupan yang seimbang dan lain 
sebagainya sering dinilai sebagai sesuatu 
yang mudah diucapkan namun sulit untuk 
dilakukan.  Apakah ada pendekatan lain 
yang lebih produktif namun tidak dinilai 
sebagai sesuatu yang mudah diucapkan 
sedangkan untuk dilakukan adalah satu hal 
yang berbeda?  Temukanlah jawabannya di 
artikel ini.

“

“
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B a b  1 4

Langkah-Langkah Kecil Hari 
Ini, Menghasilkan Perubahan 
Yang Signifikan Di Hari Esok.

Oleh ROSHAN THIRAN

Ada begitu banyak tulisan tentang apa artinya menjadi seorang 
pemimpin yang hebat dan bagaimana menghadapi orang-orang 
yang berketerampilan buruk.  Tetapi sebuah percakapan baru-baru 
ini membuat saya berpikir, “Bagaimana seseorang dengan sungguh-
sungguh dapat bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang efektif?

Percakapan yang saya maksudkan itu adalah percakapan dengan seorang 
teman lama yang meskipun dia memimpin bisnis yang cukup sukses, 
tetapi dia menyadari bahwa sebenarnya dia bisa menjadi pemimpin 
yang jauh lebih baik lagi.

Dia telah mengambil langkah-langkah awal untuk meningkatkan 
gaya kepemimpinannya dan membaca banyak buku praktik seperti, 
kecerdasan emosional, kepedulian, empati, dan membangun 
keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

Tetapi seperti yang dia katakan, “Saya tahu ini adalah cara yang bagus 
untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan bahwa semua itu telah 
membantu begitu banyak orang dalam mengembangkan diri, tetapi 
tampaknya agak terlalu rumit bagi saya“. 
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“Saya tidak punya banyak waktu untuk benar-benar menumbuhkan 
perhatian penuh atau kecerdasan emosional hingga tingkat yang 
substansial.  Saya bahkan hampir tidak mempunyai waktu untuk 
makan di siang hari!”

Ini adalah seseorang yang ingin bertumbuh menjadi pemimpin yang 
lebih baik untuk timnya.  Namun, seperti yang sering terjadi, metode 
pengembangan pribadi bisa terdengar hebat tapi  kemudian kehidupan 
muncul bersama jutaan hal berbeda yang menuntut perhatian kita.

Sementara beberapa orang mungkin berkata, “Dia harus mengatur 
waktu, tidak sehat untuk selalu sibuk,” pendiri atau kepala eksekutif 
bisnis manapun tahu bahwa saran yang bermaksud baik ini adalah 
lebih mudah untuk diucapkan daripada untuk dilakukan.

Ubah Kembali Pemikiran Anda

Seringkali, ketika kita memiliki masalah untuk ditangani, terutama 
yang berhubungan dengan diri kita sendiri, kita cenderung mencari 
solusi untuk masalah utama atau untuk melakukan perbaikan tunggal.

Sayangnya, hal seperti ini tidak akan terlihat ketika menghadapi 
hambatan-hambatan yang signifikan.  Sebaliknya, kita harus mengambil 
pendekatan yang berbeda untuk situasi kita.  Pendekatan itu adalah 
pendekatan yang sesuai dengan komitmen, keadaan dan temperamen 
kita.

Misalnya, jika seseorang selalu menjalani kehidupan yang aktif dan 
sibuk, maka menasehati mereka agar melambat dan mengatur waktu 
bukanlah nasehat yang bijak, ini membuang-buang waktu saja. Anda 
mungkin juga telah melakukannya kepada orang yang lamban dengan 
mendorongnya untuk bisa bergegas.

Tentu saja, kita juga terbiasa dengan prilaku kita dan tidak tahu harus 
mulai dari mana untuk berubah, atau kita hanya memiliki penolakan 
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baik secara sadar atau tidak untuk mengubah cara-cara kita yang sudah 
biasa itu.

Sebagai respons dari mendengarkan cerita teman saya, saya mengajukan 
pertanyaan sederhana sebagai bentuk refleksi. Refleksi yang muncul 
dari saya setelah mendengarkan ceritanya, dan pertanyaan ini tidak ada 
hubungannya dengan meditasi atau menjadi lebih sadar secara sosial.

Saya membuat pertanyaan saya sesederhana mungkin: Apakah hal kecil 
yang bisa dan sedia anda kerjakan saat ini?

Alasan mengapa saya membingkai pertanyaan dengan cara ini adalah 
untuk mendorong adanya pergeseran besar dalam perspektif orang 
tersebut. 

Sekarang, mereka tidak lagi memikirkan tujuan akhir dan semua 
langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir tersebut, hal 
mana dapat menghilangkan motivasi.

Malahan mereka memikirkan tentang apa yang sudah ditangani 
sekarang.  Ini perubahan cepat, yang dapat menolong mereka untuk 
mengambil langah pertama di dalam arah yang benar.

Saya menasehati dia untuk harus melupakan gambaran yang lebih 
besar untuk saat ini.  Apa yang perlu dia lakukan hari ini adalah suatu 
perubahan kecil yang positif.

“Yah, kurasa aku bisa mulai dengan berdiam diri selama kira-kira 20 
menit setiap hari untuk makan siang, dan untuk memastikan aku tidak 
ada gaungguan,” katanya.

“Itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu menantang saya kira, 
dan jika saya dapat melakukannya, maka saya dapat menambahkan 
perubahan kecil lainnya sampai semua perubahan kecil itu akhirnya 
dapat menjadi suatu perubahan yang lebih besar.
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Ambil Langkah Kecil

Jika anda pernah kewalahan, anda akan tahu bahwa sulit untuk focus 
pada pemisahan tugas ke dalam potongan-potongan waktu yang jelas.

Segalanya tampak membanjiri sekaligus dan pikiran beralih ke mode 
untuk bisa bertahan.  Artinya, disana hanya ada sedikit waktu untuk 
berhenti dan berfikir rasional mengenai bagaimana anda bisa mengelola 
waktu secara efisien.

Tidak perlu dikatakan lagi, praktek-praktek seperti kemampuan 
memberi perhatian penuh, menumbuh kembangkan empati adalah 
pendekatan hebat yang membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita.

Namun bagi banyak orang dalam dunia nyata, mereka membutuhkan 
sesuatu yang dapat berfungsi sekarang, sebuah pendekatan yang 
melaluinya mereka dapat melihat hasil langsung dan mendapatkan 
kembali rasa bahwa kendali telah ada ditangan mereka lagi. 

Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal kecil apa yang bisa 
anda kerjakan sekarang dan bisa memberi hasil yang besar. Untuk 
orang yang sibuk, hal kecil itu mungkin hanya menyisihkan waktu 20 
menit setiap hari dimana sebelumnya hal ini tampak mustahil.

Perubahan kecil itu sebenarnya merupakan langkah yang besar. Hal 
itu bukan hanya menunjukkan bahwa anda berkomitmen untuk 
meningkatkan diri sendiri dan orang lain tetapi juga menolong 
anda untuk mendapatkan control dengan cara yang positif yang 
secara otomatis akan menghasilkan lebih banyak manfaat seiring 
berjalannya waktu. Daripada hanya melihat pada tujuan akhir, arahkan 
perhatian pada sasaran berikutnya di sepanjang perjalanan. Ini akan 
memberdayakan anda untuk mengambil kemudi dan melangkah 
sedikit lebih jauh setiap kali di sepanjang perjalanan.

Mungkin 20 menit makan siang yang sangat berharga itu setelah 
sebulan dapat menghasilkan langkah lain seperti dua kali dalam 
seminggu makan siang 30 menit bersama seorang rekan.
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Dari sana, anda mengenal orang lebih baik lagi dimana secara alami 
telah meningkatkan empati dan kemampuan anda untuk terhubung 
dengan orang lain. Besar kemungkinan, dari sana anda sebagai seorang 
pemimpin dapat mengetahui issue-issue yang ada dan yang sedang 
mempengaruhi banyak orang.

“Dengan itu, anda mengambil langkah-langkah untuk menangani 
masing-masing masalah itu secara efektif, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan semangat tim dan meningkatkan keterlibatan dan 
komitmen terhadap organisasi.  Semua itu dimulai dengan satu 
keputusan yaitu untuk beristirahat selama 20 menit setiap hari.”

Inspirasi Mengubah Secara Perlahan.

Kita seharusnya jangan pernah meremehkan kekuatan dari mengambil 
langkah-langkah kecil.  Selalu ada godaan untuk tujuan yang tinggi dan 
berusaha lebih dari standard.

Jika anda bisa melakukannya, baguslah.  Hebat bisa melakukan 
lompatan besar ke depan.  Di sisi lain, ada banyak yang bisa dikatakan 
untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kecil bila diperlukan.

Langkah-langkah yang lebih kecil itu, tidak hanya mempertahankan 
motivasi kita sebab setiap langkah memberikan kemenangan kecil di 
sepanjang perjalanan, tetapi juga memberi kita wawasan yang berharga 
mengenai siapa diri kita.

Ketika kita membangun kesadaran diri yang lebih besar, kita berada di 
dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk memahami dan memenuhi 
kebutuhan orang di sekitar kita.

Semakin kita membina kesedaran diri yang lebih hebat, pemahaman 
kita tentang keperluan orang lain di sekeliling kita juga bertambah.

Singkatnya, kita menjadi pemimpin hebat seperti yang kita impikan.

Ambil kendali sekarang, dan jadilah pemimpin! 
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Catatan Michael:

Apa yang bisa memberi ringkasan tentang 
suatu pesan yang padat berisi tapi yang 
mudah diingat dan yang simple?  KISS!  
Tapi bukan ciuman walaupun ciuman 
segera memberi rasa yang mengasikan!
Apa sesungguhnya KISS dan mengapa itu 
penting?  Silahkan simak artikel ini.

“ “
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B a b  1 5

Mau Pesanmu Menginsiprasi 
Dan Memberi Hasil Yang 

Hebat?
Pastikan itu pendek dan sederhana (Keep It Short, Simple - K.I.S.S.)

Oleh ROSHAN THIRAN

Semuanya berawal dari komunikasi, fondasi dimana semua aspek 
kepemimpinan dibangun.  Kemampuan berkomunikasi dengan 
baik dapat membantu menginspirasi, memotivasi, memperkaya, 
memberdayakan dan memberi energi.

Seringkali, komunikasi yang efektif dapat tercampur dengan komunikasi 
yang kompleks.  Semakin berfariasi suatu pesan, semakin canggih si 
penyampai pesan. Pada kenyataannya, komunikasi yang paling efektif 
sering kali adalah komunikasi yang paling sederhana.

Untuk mengilustrasikannya, mari kita lihat dua contoh dari pidato 
bersejarah yang menunjukan kekuatan komunikasi yang jelas:

“Jadi, rekan-rekan amerika sekalian, jangan bertanya apakah yang negara 
ini dapat perbuat untuk anda, sebaliknya bertanyalah apakah yang anda 
boleh perbuat untuk negara ini. Saudara sesama warga dunia sekalian, 
jangan bertanya apakah yang amerika dapat perbuat untuk anda, tetapi 
bertanyalah apakah yang kita semua da[at perbuat demi kebebasan seluruh 
umat manusia.” – John F. Kennedy (Pidato Perdana, 1961)
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“…Berapapun biayanya, kita akan bertarung di tepi pantai, kita akan 
bertarung di tanah rata, kita akan bertarung di lapangan dan jalanan, 
kita akan bertarung di bukit-bukit, kita tidak akan pernah menyerah – 
Winston Churchill (1940)

Kedua kutiban di atas memperlihatkan dua orator yang paling berbakat 
dalam sejarah menyampaikan pesan mereka secara sederhana, langsung 
dan tepat yang dalam kedua-duanya memiliki efek yang diharapkan 
yaitu menginspirasikan suatu negara dan menanamkan keyakinan 
kepada masyarakatnya. 

Keduanya juga menyiratkan tanggung jawab dan tugas yang dimiliki 
semua masyarakat terhadap komunitas dan negaranya. Sangat 
mengagumkan, betapa pesan yang begitu bermakna dan begitu berlapis 
dan kaya dapat eksis hanya dalam beberapa kata sederhana.

Kuncinya adalah konteks

Seperti biasanya, konteks menjadi penting ketika datang pada penilaian 
akan pentingnya sebuah efektivitas dari suatu kualitas tertentu. Baru-
baru ini, bintang sepak bola Malaysia Mohd.Faiz Subri mendaratkan 
Puskas Award FIFA yang bergengsi itu setelah mencetak gol yang 
menakjubkan di antara semua gol terhebat.

Menyusul pidato penghargaannya, pesepakbola ini dengan sedih 
menerima kritikan karena kemampuan Bahasa Inggrisnya yang buruk.  
Terlepas dari fakta bahwa Faiz dijunjung tinggi karena memenangkan 
penghargaan yang dididam-idamkan, perhatian sebagian orang bergeser 
dari pencapaiannya yang spektakuler ke focus pada keterampilan 
berbicara.

Standar Bahasa Inggris di antara pesepakbola Malaysia mungkin 
menjadi perdebatan untuk hari lain, namun jelas dalam konteks 
Faiz ini, adalah tidak penting untuk menitik beratkan keterampilan 
berkomunikasi yang efektif. 
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Setelah membaca kritikan tidak adil yang dialamatkan kepada Faiz 
itu, saya bertanya-tanya seberapa hebat para pengeritik itu jika mereka 
turun lapangan bola.  Apakah mereka akan sehebat Faiz?  Kita semua 
mempunyai kelebihan masing-masing.

Dengan melihat melampaui hal-hal yang sepele, tentu saja ada saat-
saat ketika komunikasi yang efektif sangat vital berkaitan dengan pesan 
yang disampaikan.  Bahkan kadang-kadang perbedaan arti bisa berarti 
antara hidup atau mati.

Komunikasi yang jernih

Dalam membahas contoh-contoh penggunaan Bahasa yang 
mengerikan, Profesor psikologi Harvard Stave Pinker menunjukkan 
betapa pentingnya berkomunikasi dengan jelas.  Dalam sebuah contoh 
yang menggambarkan peringatan-peringatan yang ada pada sebuah 
generator portable dan penghangat perapian, Pinker menyoroti satu 
peringatan yang berbunyi:

“Pembongkaran ringan terhadap co dapat menyebabkan akumulasi 
kerusakan seiring waktu. Pembongkaran ekstrem terhadap co bisa berakibat 
fatal dengan cepat tanpa menghasilkan gejala peringatan yang signifikan”

Setiap tahun banyak orang Amerika secara efektif mengubah rumah 
mereka menjadi seperti “kamar gas”, mereka tidak menyadari pentingnya 
pesan peringatan yang ada di setiap peralatan itu.  Untungnya jumlah 
korban dari masalah ini anjlok setelah peringatan di peralatan itu 
diubah menjadi: 

“Penggunaan generator dalam ruangan bisa membunuh anda hanya 
dalam beberapa menit.”

Ingat, K.I.S.S. 

Pembicara-pembicara yang ringan mulut condong ke arah pamer 
ekspresi. Dikendalikan oleh keinginan untuk menampilkan 
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kecemerlangan otak mereka, mungkin terdengar cerdas.  Namun 
pesan mereka selalu terkubur dalam upaya mereka untuk terdengar 
mengesankan.  

Sebagai pemimpin, kita harus focus pada menyampaikan pesan yang 
hebat daripada memamerkan diri sendiri dengan harapan membuat 
orang menjadi kagum pada kita.

Orang banyak selalu tertarik pada pesan yang bisa mereka hubungkan 
dan mudah dicerna.  Apapun pendapat anda tentang politiknya, 
(mantan) Presiden Barack Obama mendemonstrasikan kebenaran ini 
selama kampanye presiden kali pertama melalui selogannya “Ya Kita 
Bisa!”

Penggantinya, Donald Trump, dapat dikatakan meraih sebagian 
kesuksesannya dengan strategy yang mirip yaitu komunikasi yang jelas!  
Selogannya, ‘Make America Great Again’ (Buat Amerika Hebat kembali) 
sederhana dan memiliki impak yang sangat besar.

Terlepas dari politik masing-masing pemimpin, kita dapat melihat 
efektivitas komunikasi mereka yang sederhana dan jelas dalam 
tindakan.  Inilah pendekatan yang harus dipeluk oleh semua pemimpin 
jika mereka ingin benar-benar menginspirasi, memberdayakan dan 
melibatkan para pengikut mereka.

Secara umum, komunikasi yang efektif menyiratkan keterbukaan dan 
ketransparansian. Hal mana dapat memberi gambaran bahwa orang 
yang menyampaikan pesan itu benar-benar mengetahui apa yang 
dilakukannya, memahami apa yang ingin dicapainya dan mampu 
memberi arah kepada kita untuk mencapai tujuan-tujuan dan ambisi-
ambisi yang telah kita bagikan. 
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Catatan Michael:

Membaca!  Walaupun semua tahu bahwa itu penting, 
tapi tidak mudah melakukannya.  Tapi sesungguhnya 
semua orang termasuk Anda, penting untuk membaca.  
Artikel ini memotivasi Anda tapi juga menjawab 
pertanyaan-pertanyaan menarik yang biasanya menjadi 
alasan untuk tidak membaca seperti:
Membaca sepertinya membuat saya menjadi orang yang 
tidak produktif.  Sebab saya hanya  duduk saja dan tidak 
melakukan apa-apa.
Saya tidak punya cukup waktu untuk itu.
Saya suka, hanya tidak tahu mau mulai dari mana.
Selamat membaca!

“

“
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B a b  1 6

Membaca Membuka Cakrawala 
Kekayaan Berpikir Yang Tak 

Ternilai.
Oleh ROSHAN THIRAN

‘Bukan semua pembaca adalah pemimpin, tetapi semua pemimpin 
adalah pembaca.’ - Harry Truman

Kata-kata Truman (Presiden Amerika Serikat ke-33) ini bergema 
dalam kalangan pemimpin yang efektif. Mereka tahu bahwa fondasi 
kepemimpinan yang hebat adalah komitmen untuk belajar seumur 
hidup, dan dari fondasi inilah setiap kesuksesan dibangun dengan 
konsisten dan bertahan lama.

Selama bertahun-tahun, saya telah ditanyakan oleh banyak siswa, 
profesional muda dan pengusaha yang berpengalaman tentang apa yang 
saya pikir merupakan rahasia untuk mencapai tujuan dan menjalani 
kehidupan yang penuh. Saya menjawab: "Bacalah sebanyak mungkin, 
dan jadilah orang yang selalu ingin tahu." Orang-orang yang paling 
sukses, para pemimpin yang paling efektif, terus-menerus belajar dan 
mereka tidak pernah merasa seperti seorang ahli, tetapi sebaliknya 
melihat diri mereka sebagai siswa kehidupan, dan mereka banyak 
membaca.
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Mereka yang sukses membaca...begitu banyak

Bill Gates adalah seorang pembaca yang rakus, dan setiap tahun 
meluangkan waktunya untuk membaca sekurang-kurangnya 50 buah 
buku. Elon Musk, ketika ditanya bagaimana dia dapat mencapai 
kesuksesan yang begitu fenomenal, menjawab: “Saya membaca buku”. 
Demikian halnya dengan Mark Zuckerberg yang membuat komitmen 
kepada diri sendiri untuk membaca satu buku setiap dua minggu pada 
tahun 2015, dan hingga kini masih meneruskan kebiasaan tersebut 
secara teratur.

Saya yakin jika pemimpin yang sedemikian sibuknya masih dapat 
mencari waktu untuk mengembangkan kebiasaan ini, maka seharusnya 
tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti kebiasaan yang sama.

Alasan-alasan biasa 

Dalam percakapan di mana saya membahas kebiasaan membaca dengan 
orang lain, beberapa orang memberikan alasan mengapa mereka tidak 
membaca, atau tidak membaca sebanyak yang mereka inginkan. 
Banyak alasan yang diperdebatkan dengan baik, dan saya ingin berbagi 
tiga diantaranya di sini dan menawarkan pemikiran saya untuk mereka 
yang mungkin memiliki keprihatinan yang sama ketika datang untuk 
mengambil buku.

Kebanyakan alasan yang diberikan disertakan hujah yang baik. Di sini 
saya ingin berkongsi tiga alasan yang sering diberi dan saya selitkan 
pendapat saya khusus kepada mereka yang mempunyai alasan yang 
sama.

Membaca membuatku merasa tidak produktif, seperti saya seorang 
pemalas

Ini antara alasan yang paling lumrah kita dengar, dan sebenarnya ini 
berasal dari kepercayaan yang sudah ketinggalan zaman, yaitu jika 
anda tidak bergerak dengan ekpresi wajah yang penuh tekanan maka 
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anda tidak sedang produktif.  Jika anda mengambil Salinan Meditasi 
oleh Marcus Aurelius; jika anda mencerna halaman-halaman biografi 
Thomas Jefferson; jika anda memulai hari dengan kitab suci atau materi 
yang membangkitkan semangat atau membaca sebuah artikel tentang 
pentingnya melayani orang lain, anda tentu menjadi sesuatu tetapi tidak 
produktif.  Apa yang anda lakukan adalah mengisi pikiran anda dengan 
pemikiran, gagasan, dan refleksi orang lain yang memperkaya pemikiran 
idea dan pandangan orang lain yang akan memberi kebaikan dalam 
pelbagai cara. Beberapa di antaranya termasuk: peningkatan pemikiran 
kritis; meningkatkan belas kasihan terhadap orang lain melalui refleksi 
diri; melahirkan ide-ide kreatif yang datang dari membaca satu atau dua 
kalimat pedih; dan kekuatan baru untuk mengatasi tantangan Anda 
sendiri ketika Anda membaca perjuangan orang-orang yang mengatasi 
hambatan terbesar mereka.

Saya mau...hanya saya tidak ada waktu

Setiap kali kita mengatakan bahwa kita tidak mempunyai waktu untuk 
membaca atau berolahraga lebih banyak, sebenarnya itu berarti  bahwa 
kita sedang mengatakan bahwa itu bukan prioritas saya. Kita tidak 
pernah punyai waktu untuk hal-hal yang kita tunda sampai nanti; 
namun, kita dapat membuat diri kita bersedia kapan pun kepada 
sesuatu yang kita sukai walaupun itu muncul secara tidak terduga. Jika 
Anda benar-benar sulit menemukan  waktu, luangkanlah membaca 20 
menit di pagi hari dan 20 menit di malam hari sebelum tidur setiap 
hari, ini memungkinkan Anda untuk melewati cukup banyak halaman 
dalam seminggu. Dapatkan waktu ekstra dengan membuang kebiasaan 
yang tidak perlu seperti sering memeriksa email Anda, atau nongkrong 
di media sosial. Sungguh menakjubkan betapa banyaknya waktu kita 
dimakan oleh kebiasaan yang hampir seluruhnya sebenarnya tidak 
produktif.
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Saya bukannya tidak suka, tapi saya tidak tahu mau mulai  
dari mana.

Orang-orang yang telah mengungkapkan sentiment ini kepada saya 
menganggap bahwa bagi mereka membaca adalah pekerjaan yang 
membosankan, bagaikan tugas yang didapat sewaktu duduk di bangku 
sekolah dahulu. Walaupun saya tidak ingin meremehkan system 
Pendidikan, namun saya melihat bahwa membaca telah dipandang 
sebagai tugas utama karena seringnya muncul selama masa sekolah.  
Membaca adalah tugas yang harus diselesaikan, sesuatu yang harus yang 
harus ditandai dalam daftar tugas.  Kita hendaklah mengembangkan 
pola pikir bahwa membaca adalah hiburan yang menyenangkan yang 
dapat mengisi kita dengan ide-ide, memberi energi pada imajinasi kita, 
dan membawa kita ke dunia khayalan, atau memungkinkan kita melihat 
sekilas sejarah, seperti yang terlihat melalui mata pria dan wanita hebat 
yang membantu dalam mengubah dan membentuk dunia kita.

Kita semua mempunyai sesuatu yang diminati, dan setiap subjek dapat 
dieksplorasi melalui begitu banyak materi. Jika anda tidak berminat 
pada biografi tokoh sejarah, anda mungkin tertarik pada industri muzik. 
Anda juga dapat mendownload e-buku tentang cara membangun rasa 
percaya diri keyakinan jika anda berminat dengan subjek tersebut. 
Adalah benar bahwa membaca didorong oleh minta kita sendiri, dan 
begitu kita membaca sesuatu yang sesuai minat, kita akan dituntun 
ke subjek yang berlainan entah masih ada kaitannya atau yang sama 
sekali baru.  Penemuan ini akan memperkenalkan kepada kita ide-ide 
baru dan dunia yang tidak pernah kita temui.  Jika anda bukan seorang 
yang sangat suka membaca (tetapi ingin membiasakan diri), mulailah 
dengan membaca sesuatu yang anda minati, dan anda mungkin akan 
terkejut dalam perjalanan petualangan anda.
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Catatan Michael:

Sebuah konsep yang akhirnya telah dianggap 
sebuah kebenaran ilmiah adalah mitos!  
Ini perlu di tinggalkan.  Apa mitos-mitos 
yang berkembang yang bisa menghalangi 
Anda dalam mengembangkan karier Anda?  
Roshan mengangkat 10 mitos terbesar, 
selamat mencermatinya:

“ “
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B a b  1 7

Membebaskan Diri Dari Tirani 
Merias Wajah

Dan Mitos Lainnya Yang Mungkin Menghambat Kemajuan Kita.

Oleh ROSHAN THIRAN

Saya tidak memiliki selera yang bagus tentang fashion, juga bukan 
ahli tentang penampilan dan terlihat menyenangkan. Sebenarnya, saya 
tidak layak untuk menulis artikel tentang makeup dan perempuan. Tapi 
saya tidak sengaja menemukan sebuah riset yang harus saya bagikan 
(dan yang membuat saya berfikir) tapi mungkin juga membuat saya 
bermasalah dengan perempuan nantinya.

Banyak perempuan (dan beberapa laki-laki) menggunakan makeup 
(merias wajah / berdandan) setiap waktu, menutupi wajah mereka 
dengan foundation (alas bedak), lipstick, eye shadow, bedak dan blush 
on (pemerah pipi).

Berdasarkan sebuah riset, banyak wanita yang percaya bahwa mereka 
membutuhkan waktu untuk bermakeup (merias wajah / berdandan) 
supaya menarik pria. Sayangnya, riset ini juga mengatakan, “jika tujuan 
Anda adalah untuk mengesankan atau terlihat lebih cantik untuk para 
pria, maka usaha anda mungkin saja gagal.”

Faktanya, semua dari kita memiliki kemampuan yang buruk saat 
membayangkan apa yang membuat orang tertarik kepada kita. Banyak 
pria berpikir bahwa memiliki otot membuat mereka menjadi lebih 
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menarik untuk lawan jenis sedangkan para wanita berfikir bahwa pria 
lebih menyukai bentuk tubuh yang langsing.

Sebuah terobosan yang dilakukan oleh Alex Jones dan Robin Kramer, 2 
peneneliti dari Universitas Bangor dan Universitas Aberden menemukan 
bahwa wanita benar-benar salah dalam hal merias wajah (bermakeup / 
berdandan).

Studi pembelajaran di Quarterly Journal of Experimental Psychology 
menyimpulkan bahwa wanita terlihat lebih menarik ketika mereka 
menggunakan sedikit makeup (berdandan / merias wajah) daripada 
yang sering mereka kenakan.

Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan di Universitas Bangor dan Aberden. Para 
peneliti telah meminta kepada 45 wanita untuk bermakeup (berdandan 
/ merias wajah) “seperti ketika mereka akan jalan-jalan di malam hari.” 
Wanita-wanita tersebut sudah melakukan pemotretan untuk sebelum 
dan sesudah menggunakan makeup (berdandan / merias wajah), dan 
sang fotographer menunjukkan beberapa contoh foto kepada mahasiswa 
pria dan wanita untuk memilih foto mana yang lebih menarik.

Secara keseluruhan, pria dan wanita lebih menyukai penampilan pada 
wanita yang menggunakan makeup (berdandan / merias wajah) sekitar 
40% lebih tipis daripada yang biasa mereka gunakan.

Yang menarik, para wanita lebih menyukai penampilan para model 
yang menggunakan makeup (berdandan / merias wajah) lebih tebal 
daripada model yang dipilih para pria. Semua peserta berasumsi bahwa 
pria akan memilih model dengan makeup (berdandan / merias wajah) 
lebih tebal daripada model yang dipilih para wanita, tapi ternyata itu 
tidak benar.
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Penelitian menyimpulkan bahwa wanita menggunakan makeup 
(berdandan / merias wajah) untuk standar kecantikan yang seharusnya 
tidak benar-benar ada

“Secara bersama-sama, hasil ini menunjukkan bahwa wanita cenderung 
menggunakan kosmetik untuk menarik preferensi yang salah dari 
orang lain. Preferensi yang keliru ini tampaknya lebih terkait dengan 
harapan yang dirasakan laki-laki, dan, pada tingkat yang lebih rendah, 
perempuan”, kata sang penulis.

Sederhananya – banyak dari kita teralihkan kepada idealisme khayal 
dan melupakan realita

Namun, akan ada banyak orang yang berteriak dan mencaci-maki 
saya serta mengirimkan email yang jahat kepada saya. Mereka percaya 
bahwa mereka menggunakan makeup (berdandan / merias wajah) 
bukan untuk menarik orang lain namun untuk diri mereka sendiri – 
mereka hanya ingin tampak menarik untuk dirinya sendiri

Bagi mereka yang ada pada kategori tersebut, saya menghargainya. 
Namun, beberapa, bahkan sebagian, jika memang tidak mau disebut 
banyak, akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan 
diri untuk orang lain.

Apa maksudnya?

Di zaman dengan standar kecantikan yang konyol (tidak masuk akal) 
ini, mudah untuk percaya bahwa kita perlu terlihat sempurna atau 
dunia akan menganggap kita kurang. Tapi yang lebih menghibur 
adalah tahu bahwa yang mengharapkan kita tampil sempurna adalah 
diri kita sendiri.

Jika kita menggunakan banyak waktu untuk bermakeup (berdandan / 
merias wajah), meningkatkan kecerdasan kita atau kepemimpinan kita, 
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maka dunia ini mungkin merupakan proposisi yang berdeda bagi kita 
semua.

Yang membawa saya kepada pertanyaan selanjutnya : Mitos, standar 
dan dogma yang terlihat manakah yang kita percayai seperti kebenaran 
Injil yang menahan kita menjadi diri kita sendiri dan benar-benar 
menggenapi potensi nyata kita?

Sejak kecil, orang tua kita sering bercerita mitos yang membuat kita 
lebih cantik, lebih sehat dan lebih bijaksana. Kita semua terjatuh pada 
perangkap yang sama. Ini adalah ulasan saya pada 10 besar mitos yang 
mungkin menahan Anda pada karir dan kehidupan Anda :

Mitos no. 1: Pengembangan diri adalah untuk para pecundang

Banyak orang berfikir jika Anda memaksa diri Anda untuk 
mengembangkan diri dengan belajar, membaca dan melakukan banyak 
hal, orang-orang akan melihat Anda sebagai pengecut dan pecundang. 
Saya pikir yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan mengetahui dan 
mengakui kelemahan Anda, dan dengan aktif melakukan sesuatu untuk 
mengalahkannya, maka Anda akan hidup dalam apa yang menjadi 
impian Anda.

Mitos No. 2: Bukan apa yang Anda tahu tapi siapa yang Anda kenal

Saya tahu banyak orang yang keliru dengan nasehat ini - yang 
mengadvokasi pembelajaran berkoneksi– berarti bahwa "hanya orang-
orang istimewa yang memiliki koneksi yang akan maju." Sepenuhnya 
adalah omong kosong. Jika Anda benar-benar melihat pemimpin 
hebat, Anda akan melihat kebanyakan dari mereka berasal dari 
sebuah kemiskinan, keluarga tanpa koneksi, namun menggunakan 
kemampuan kepemimpinan mereka untuk keluar dan bertemu dengan 
orang-orang.
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Seperti Presiden AS Barrack Obama, yang tidak memiliki hubungan 
keluarga dengan Kennedys. Ia masih bisa membangun koneksi luas 
dengan koneksi awal yang terbatas.

Mitos No.3: Saya sudah mencoba meningkatkan kemampuan diri, 
tapi tidak berhasil

Hanya karena Anda memasuki musim yang baru, melalui pembelajaran 
otodidak dan membaca buku tentang pengembangan diri secara 
personal tidak berarti Anda otomatis menjadi sempurna. Belajar adalah 
kerja keras yang membutuhkan kegigihan dan keuletan. Anda dapat 
mengembangkan diri di semua area pada kehidupan Anda. Anda harus 
bekerja keras, terus berlatih dari semua yang Anda pelajari dan fokus 
pada jangka panjang.

Mitos No.4: Bos Anda selalu benar

Sebagai seorang atasan, saya tahu ini tidak benar. Kami juga melakukan 
kesalahan karena kami juga mansia. Tapi jika Anda ingin melakukan 
dampak pada lingkungan kerja Anda, perhatikan atasan Anda baik-
baik. Namun tetap berfikir secara rasional dan analisa apa yang mereka 
katakan. Jika Anda berfikir bahwa mereka salah, kemukakan pendapat 
Anda. Dalam waktu yang lama, seorang “yes-men” yang hanya 
mengikuti apa yang atasan katakan tidak akan pernah menjadi seorang 
pemimpin. Atasan Anda sangat tahu akan hal ini.

Mitos No.5: Selalu berfikir positive

Banyak orang percaya bahwa jika mereka berfikir positif dan memikirkan 
mimpi yang besar, mereka akan mendapatkan hasil yang luar biasa. 
Ini mungkiin saja membantu, namun pada akhirnya, berfikir positif 
tidak akan membawa Anda kemana-mana jika Anda tidak melangkah 
kemanapun

Tindakan tidak hanya dilakukan sekali, harus dilakukan terus menerus, 
bertindak selalu membutuhkan sebuah pengorbanan.
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Mitos No.6: Ada pekerjaan yang lebih bagus diluar sana

Tidak pernah ada pekerjaan yang sempurna. Semua pekerjaan memiliki 
beberapa aspek hebat, beberapa aspek biasa saja dan aspek yang 
mengerikan. Terbiasalah akan hal itu. Namun dalam setiap pekerjaan, 
Anda dapat belajar hal yang baru dan belajar mengenai diri Anda. Jangan 
pernah merasa nyaman pada sebuah pekerjaan. Persiapkan diri Anda 
untuk kesempatan yang baru dan tetaplah belajar.

Mitos No. 7: Menjadi pemimpin yang sempurna

Tidak mungkin hal tersebut terjadi.Tidak ada pemimpin sempurna. 
Steve Snyder berkata, “ketika kita membandingkan diri kita dengan 
standar yang tidak masuk akal, dan pada saat kita terlalu jauh untuk 
menjangkaunya, kita menyimpulkan ada sesuatu yang salah pada diri 
kita. Kebenarannya adalah setiap pemimpin menghadapi kesulitan yang 
pelik pada suatu masa di perjalanan karirnya.” Tanda menjadi pemimpin 
yang baik bukan karena menjadi sempurna pada satu saat, namun selalu 
berlajar setiap saat, terlebih pada saat terjadi kesalahan. 

Mitos No. 8: Jika Anda membenci pekerjaan Anda, cobalah 
memulai bisnis Anda

Memulai sebuah bisnis adalah hal yang tidak mudah, dan tidak semua 
orang cocok atau mampu melakukannya. Banyak orang berfikir hal 
tersebut mudah namun banyak dari mereka yang gagal. Anda harus lebih 
banyak memiliki gairah / semangat / kemampuan bertahan untuk sesuatu 
dan bersabar untuk menunjukkan diri, menghadapi ketidakpastian 
keuangan dan mengatasi banyak cobaan.

Mitos No. 9: Peran utama selalu menang diakhir

Jangan pernah mempercayai hal ini. Saya berusaha memulai untuk 
melihat lebih dalam seorang pemimpin yang memiliki umur panjang 
dan seseorang yang baik. Atasan yang mengerikan cenderung naik lebih 
cepat, tetapi mereka selalu jatuh dengan cepat. Meskipun membutuhkan 
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waktu yang lama untuk bangkit, seseorang dengan sisi manusiawi selalu 
menang dalam jangka waktu yang lama.

Mitos no. 10: Bekerja secara cerdas, bukan dengan keras

Saya tahu hal ini disukai semua orang untuk dipercayai, tetapi kebenaran 
yang ada di dunia saat ini adalah semua orang sudah cukup pintar. 
Bekerja keras ditambah dengan kecerdasan mungkin menjadi satu-
satunya pilihan yang tersisa. 
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Catatan Michael:

Golden Circle atau lingkaran emas 
adalah terdiri dari lingkaran tiga 
lapisan.  Lapisan pertama atau yang 
terluar adalah Apa, sedangkan lingkaran 
tengah adalah bagaimana dan lingkaran 
yang terdalam adalah mengapa. Jika 
Anda ingin melahirkan suatu karya yang 
sukses dan berpengaruh, perhatikan 
apa jawaban karyamu itu ketika 
dihadapkan dengan ketiga pertanyaan 
Golden Circle ini.  Mengapa Tiga Kata 
ini sangat sakti?  Simak penjelasannya:

“

“
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B a b  1 8

Memimpin Dari Dalam 
Ke Luar

Oleh ROSHAN THIRAN

Mengapa ada sebagian orang dan organisasi yang lebih inovatif, lebih 
berpengaruh dan lebih sukses daripada yang lainnya?  Padahal jika 
diamati lebih dalam, ternyata mereka tidak mempunyai dana yang 
besar, perlengkapan yang hebat, dan sebenarnya kedudukannya cukup 
rendah, namun anehnya mereka memiliki loyalitas pelanggan dan 
karyawan yang lebih besar?

Kenyataan ini beberapa tahun yang lalu sempat membingungkan saya, 
mengapa dan apa rahasianya?

Bukankah dimana saja ada bisnis kecil yang baru beroprasi tampak 
seperti mencegat raksasa bisnis?  Tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, 
Gandhi dan Sam Walton bukankah pada awalnya terlihat seperti 
kurcaci saja, namun mereka dapat menundukan lawan yang jauh lebih 
maju dan tersohor?  Mengapa Apple yang dipandang lebih inovatif 
daripada Samsung walaupun Samsung yang lebih banyak dianugerahi 
penghargaan inovasi?

Sebut saja Mozilla, sebuah organisasi kecil dengan jumlah kurang dari 
60 karyawan jauh dibawah jumlah yang dimiliki Microsoft.  Namun, 
produk Firefox mereka jauh lebih unggul daripada IE Microsoft yang 
memiliki lebih banyak sumber dayanya, kemampuan dan pendanaan.  
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Pertanyaan saya ini terus bermain dalam pikiran saya sampai saya 
bertemu dengan Simon Sinek melalui TED Talk. Ternyata, dia juga 
sedang bergelut dengan isu yang sama dan sedang melakukan penelitian 
pada kehidupan Martin Luther King dan Wright bersaudara yang 
notabene tidak mempunyai banyak dana dan keahlian seperti yang ada 
pada Samuel Langley, namun merekalah yang berhasil memenangkan 
perang penerbangan dengan mengalahkan segala macam tantangan 
dan rintangan. 

Dari dalam ke luar 

Apa yang ditemui Sinek: Bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang 
berfikir dan bertindak berbanding terbalik dari mereka yang berakhir 
dengan kekalahan.  Dalam konsepnya, Sinek menggunakan tiga kata, 
yaitu Mengapa, Bagaimana dan Apa.  Ketiga kata ini dinamakannya 
Lingkaran Emas (Golden Circle).

Lingkaran terluar disitu berlebel APA.  Bagian lingkaran ini adalah 
tempat misalnya, Produk perusahaan.  Lingkaran tengah adalah 
BAGAIMANA, yang diisi oleh technologi yang ada dibalik produk itu 
sendiri.  Kemudian lingkaran ketiga atau lingkaran terdalam diisi oleh 
MENGAPA atau apa alasan perusahaan membuat produk itu.  

Individu-individu yang sukses, semua dimulai dengan MENGAPA dan 
diikuti dengan BAGAIMANA dan kemduian diakhiri dengan APA.  
Sinek menemukan bahwa mereka yang ‘kalah’, bekerja dengan cara 
yang sebaliknya.

Sinek menambahkan, “semua organisasi dapat menjelaskan APA yang 
mereka lakukan; beberapa dapat menjelaskan BAGAIMANA mereka 
melakukannya; tetapi tidak banyak yang bisa menjelaskan MENGAPA 
mereka melakukannya.”  Sukses dapat dengan mudah ditiru jika kita 
mempraktekan kepemimpinan yang ‘dari dalam ke luar’ bukan ‘dari 
luar ke dalam’
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Model konsep Sinek ini; MENGAPA-BAGAIMANA-APA, sebenarnya 
berbasiskan biologis.  Otak kita terbahagi dalam dua bagian, yaitu 
Neocortex dan Limbic Brain.  Neocortex (bagaimaan dan apa) 
bertanggung jawab atas semua pemikiran dan bahasa analitik kita yang 
rasional sedangkan Limbic Brain, bertanggung jawab atas perasaan, 
kepercayaan, dan semua perilaku manusia serta pengambilan keputusan 
tanpa kemampuan bahasa (MENGAPA).

Ketika kita berkomunikasi ‘dari dalam ke luar’.  Kita sedang berbicara 
langsung pada bagian otak yang mengendalikan prilaku.  Neocortex 
kemudian akan mengikuti dan merasionalisasi prilaku itu.  Namun 
ketika kita berkomunikasi dari luar, orang mungkin akan memahami 
banyak informasi yang rumit, tetapi mungkin tidak akan memicu 
perilaku.  Inilah sebabnya mengapa adan dapat memberi seseorang 
semua manfaat dari produk anda tetapi mereka masih tidak membeli 
produk anda, sementara dalam beberapa kasus, (seperti dengan 
Apple iPhone 4 yang ada problem penerimaan jaringan) orang masih 
berbondong-bondong mendapatkannya.

Mengapa

Steve Jobs pernah berkata, “inovasi tidak ada kaitannya dengan berapa 
jumlah dana yang anda miliki untuk penyelidikan dan pembangunan 
(R&D).  Ketika Apple datang dengan Mac, IBM telah menghabiskan 
setidaknya 100 kali lebih banyak untuk R&D.  Ini bukan tentang 
uang, ini tentang bagaimana anda memimpin.  Jobs memahami 
dengan jelas bagaimana memimpin, dan itu berarti dia mulai dengan 
soal MENGAPA.

Inti ide Sinek terletak pada pusat lingkaran MENGAPA, yang adalah 
mewakili keyakinan dan hasrat dari pengusaha. Mengapa usaha anda 
harus ada? Ini mungkin adalah pertanyaan strategis paling penting 
yang perlu dijawab.  Tetapi sayangnya banyak orang menjawab dengan 
“menghasilkan uang”.
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Menghasilkan uang tentu diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi 
ini tidak bisa menjadi satu-satunya tujuan anda.  Bagaimanapun kita 
semua membutuhkan kesehatan yang baik untuk hidup tetapi itu tidak 
menjadikan kesehatan yang baik sebagai tujuan hidup.  MENGAPA 
anda harus bertahan dan melibatkan diri dalam kontribusi sosial dan 
menjadi berguna, itulah yang membawa tujuan yang berarti.

Berikut adalah beberapa contoh MENGAPA,  Google: Mari kita atur 
informasi dunia, Mozilla: Mari kita hancurkan Microsoft, Apple: Mari 
kita tantang status quo, Wikipedia: Mari kita sumbang pengetahuan 
dan wujudkan penyimpanan informasi global yang benar, Air Asia: Mari 
kita mungkinakan semua orang untuk terbang, dan Leaderonomics: 
Mari kita mentransformasi bangsa.

Pakar ahli saraf (neurologi) Aron Buchman mengklaim bahwa orang 
yang memahami “MENGAPA” dalam hidup mereka, hidup lebih lama 
dan memiliki resiko lebih rendah mengindap penyakit Alzheimer.  Dia 
menambahkan, “orang dengan tujuan hidup yang tinggi mempunyai 
lebih rendah kadar resiko kematian dan kecacatan.  Pada tingkat 
penyelidikan awal, kami mendapati bahwa mereka yang mempunyai 
tujuan hidup yang tinggi memiliki kadar yang lebih rendah dua 
setengah kali terkena demensia.”

Mengetahui MENGAPA milik anda, memberikan anda tujuan. Kita 
cenderung memiliki lebih banyak peluang daripada yang bisa kita 
kejar. Mengetahui MENGAPA anda ada, membantu untuk anda bisa 
memilih tindakan yang akan dilakukan dan yang sengaja tidak akan 
dilakukan.

Bagaimana

Setalah MENGAPA anda dirumuskan, anda kemudian dapat mencari 
tahu BAGAIMANA anda akan mencapai MENGAPA.  Ambil contoh 
Walmart, pengecer terbesar di dunia.  Dia dimulai dengan MENGAPA 
yang sederhana.  Harga murah setiap hari.  Sam Walton ingin 
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membuat toko dimana pelanggan tidak perlu menggunting kupon, 
membandingkan harga atau terlibat dalam kegiatan yang tidak bernilai 
tambah supaya mendapatkan harga yang terendah.  Kemudian barulah 
dia lanjutkan dengan BAGAIMANA.

Walton kemudian membangun infrastruktur untuk mendukung 
MENGAPA-nya termasuk rantai pemasok terbaik dunia, system 
pertukaran data elektronik (EDI) yang memastikan efisiensi biaya, 
mempekerjakan orang-orang pensiunan yang tentunya gaji lebih 
rendah, membangun toko-toko di lokasi terpencil dimana sewa lebih 
murah dan sepenuhnya menghilangkan iklan dan memasitkan bahwa 
perusahaannya memiliki staf sesedikit mungkin.  

Kebanyakan organisasi menjadikan Walmart sebagai suatu tolok 
ukur dan mencoba meniru BAGAIMANA-nya Walmart.  Tetapi, 
BAGAIMANA milik Walmart itu adalah didasarkan pada MENGAPA 
miliknya. Karena itu peniruan yang dilakukan tidak membuahkan 
hasil.

MENGAPA milik Air-Asia adalah untuk ‘memastikan semua orang bisa 
terbang’.  BAGAIMANA milik Air-Asia adalah membina infrastruktur 
untuk menyokong MENGAPA ini.  Untuk memungkinkan semua 
orang terbang, mereka perlu mengelola biaya dan harga tiket dari nol 
(untuk mereka yang tidak punya uang) hingga harga penuh (untuk 
mereka yang mampu membayar). Jika MENGAPA mereka adalah 
“Maskapai penerbangan bertarif rendah terbaik”, maka semua harga 
tiket mereka menjadi rendah.

Pada intinya, BAGAIMANA adalah cara MENGAPA dapat dicapai. 
Ini merangkumi semua sistem nilai, proses, struktur, dan bakat 
di dalam organisasi anda dan system lingkungan yang anda buat 
untuk mendukung MENGAPA anda.  MENGAPA milik Wikipedia 
memungkinkan mereka untuk membangun keseluruhan system 
lingkungan web (BAGAIMANA) dengan organisasi sukarela global 
dan organisasi perlindungan.
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Apa

Amazon.com adalah bisnis yang menentang logika. Pengecer online 
yang telah menjadi toko buku terbesar di dunia.  Jeff Bezo, CEO dan 
pendirinya tahu APA mereka untuk membuka toko buku online. 
Tetapi tidak seperti orang lain, Bezos tidak memulai dengan APA.  Dia 
mendahului dengan menghabiskan berjam-jam berada di toko buku-
toko buku tradisional untuk mengenal pasti MENGAPA.  Ketika 
dia mengunjungi toko buku-toko buku itu dia menjadi jelas bahwa 
disana ada sebuah ‘pengalaman’ yang dialami oleh orang-orang ketika 
pergi membeli buku.  Orang-orang membaca bagian-bagian buku, 
membandingkan buku, melihat-lihat daftar buku terlaris dan merasa 
frustrasi ketika sebuah buku yang mereka perlukan kehabisan stok.  
Bezos dengan cepat memahami MENGAPA-nya untuk menjadi toko 
buku terbesar di dunia. Dia kemudian menyempurnakan MENGAPA-
nya menjadi “kami berusaha menawarkan pilihan buku terbesar di 
dunia dan menjadi perusahaan yang berada di deretan teratas dunia 
dalam hal mengutamakan pelanggannya.” 

BAGAIMANA-nya adalah untuk memastikan ‘pengalaman’ di dalam 
kedai buku tradisional dipadukan dan pada masa yang sama menangani 
rasa frustrasi pelanggan (misalnya kurangnya judul buku). Walaupun 
memang infrastruktur yang dibangunnya ini bernilai triliunan tetapi 
menjamin Amazon memberikan pengalaman yang benar-benar unik 
kepada pelanggannya.berupaya memberi pengalaman yang sungguh 
unik kepada pelanggannya 

Mengapa-nya, akhirnya setelah seluruh infrastruktur ini dibangun, ia 
kemudian focus pada APA– produk dan layanan aktual yang ditawarkan 
oleh Amazon yaitu buku, musik dan video. APA mungkin sudah 
dimulai sebagai toko buku, tetapi begitu dia mengerti MENGAPA, dia 
menjadi berkembang jauh lebih banyak lagi.

Demikian juga Apple, yang dimulai sebagai perusahaan computer, 
tetapi MENGAPA-nya adalah untuk meninggalkan pengaruhnya di 
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alam semesta.  Apple percaya bahwa ‘segala yang kami lakukan, kami 
lakukan dengan cara yang berbeda’.  Itulah MENGAPA-nya.  Bagaimana 
ia menantang status quo, adalah dengan mempekerjakan orang-orang 
berbakat dan membuat produk-produk cantic dengan desain yang 
hebat.  Dan akhirnya, APA yang dilakukan Apple adalah computer, 
MP3 Player, ponsel, atau apa saja yang mendukung MENGAPA-nya.

Kita sering berkomunikasi mulai dari APA. Perusahaan-perusahaan 
mengkomunikasikan APA yang mereka jual.  Tetapi kebenarannya 
adalah, orang tidak membeli apa yang anda lakukan.  Mereka membeli 
mengapa anda membuatnya

Akhir kata 

Ada perbedaan antara memberi arahan dan memberi arahan-arahan.  
Arahan adalah tujuan akhir (MENGAPA) sementara arahan-arahan 
adalah (BAGAIMANA dan APA) adalah rencana untuk membawa 
anda kesana. Pemimpin-pemimpin banyak yang memberi arahan-
arahan ketika seharusnya mereka menetapkan arahan.

Martin Luther King menginspirasi banyak orang untuk menentang 
rasisme.  Menariknya, pidatonya dimulai dengan “saya punya mimpi” 
dan bukan “saya punya rencana”.  Kita beranggapan bisnis yang 
hebat dimulai dengan rencana bisnis yang solid.  Namun tidak sediki 
perusahaan yang dibangun berdasarkan rencana bisnis yang solid tapi 
tidak bertahan lama.  Sebaliknya, mulailah dengan MENGAPA dan 
anda mungkin berakhir dengan menginspirasi jutaan orang. 
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Catatan Michael:

Apakah ada sebagian orang yang 
ditentukan memiliki nasib baik 
sementara yang lain tidak?  Bukankah 
dalam kenyataan ada banyak yang telah 
berusaha keras tapi tak berhasil sedangkan 
tidak sedikit yang bisa dikatakan tidak 
bekerja keras namun berhasil.  Artikel 
ini menjawab apakah benar ada sebagian 
orang yang bernasib baik sedangkan yang 
lainnya tidak.  Mengapa ini penting?  
Karena akan memberi pengaruh pada 
kesuksesan Anda.

“
“
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B a b  1 9

Mujur Bukanlah Mujur
Anda dapat mempengaruhi hasil dari sebuah Kemujuran.

Oleh ROSHAN THIRAN

Beberapa minggu yang baru lewat ini, telah dilalui dengan perayaan 
Tahun Baru Cina yang berjalan dengan baik banyak teman 
menyampaikan harapan mereka agar saya “beruntung” berkali-kali. 
Semua orang mempunyai harapan untuk tahun yang hebat dengan 
banyak "keberuntungan".

Kebanyakan percaya bahwa keberuntungan terjadi secara kebetulan. 
Keberuntungan dilihat sebagai sesuatu yang tidak dapat direncanakan 
atau diperoleh melalui sebuah pola. Keberuntungan ditakdirkan, telah 
tersurat dalam bintang-bintang. Apakah itu benar?

Saya ingat percakapan saya dengan Datuk Seri Idris Jala (yang sekarang 
ini telah menjadi Menteri di Departemen Perdana Menteri) bertahun-
tahun yang lalu, dan dia menjelaskan rahasia kesuksesannya sebagai 
seorang pemimpin.

Dia memiliki enam poin kunci menuju kesuksesan dalam kepemimpinan, 
dan poin terakhirnya adalah tentang memiliki keberuntungan. Dia 
tidak menyebutnya "keberuntungan" tetapi menyebutnya "intervensi 
ilahi".
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Dia percaya bahwa kita hanya bisa mengendalikan sekitar 40% dari 
hal-hal yang kita kerjakan. 60% sisanya adalah hal-hal di luar kendali 
kami, di mana kita memiliki pengaruh yang kecil.

Namun, Idris percaya bahwa jika Anda adalah manusia yang baik, 
bekerja dengan etika dan menyediakan waktu dalam pribadi untuk 
merenung dan refleksi, Anda dapat "memengaruhi" Sorga untuk berada 
di sisi Anda dan membawa diri Anda pada "keberuntungan" yang baik.

Ketika saya merenungkan percakapan dengan Idris, sejumlah 
pertanyaan bermunculan, di antara mereka: Mengapa beberapa orang 
selalu memiliki semua keberuntungan, sementara yang lain terganggu 
dengan nasib buruk?

Jika keberuntungan adalah peristiwa yang sepenuhnya terjadi secara 
acak, pasti, itu akhirnya berakhir dan pada titik tertentu keberuntungan 
seseorang akan habis. Namun sepertinya fakta memperlihatkan bahwa 
itu tidak berakhir.  Kalau demikian, mungkinkah keberuntungan lebih 
dari kejadian yang acak dan sesuatu yang dapat dipengaruhi?

Apakah saya Bernasib Baik?

Saya selalu merasa sangat beruntung mendapatkan pekerjaan di General 
Electric dalam awal karier saya.  Magang saya dengan mereka adalah 
keberuntungan karena resume saya berada di meja direktur perekrut 
yang baru di hari pertama dia bekerja. Dia perlu mengisi posisi kosong 
pada magang dan memanggil saya.  Lebih beruntung lagi ketika saya 
dipilih untuk diwancarai masuk pada level program berpotensi tinggi 
yang bergengsi di akhir masa magang saya.

Namun, dari 45 magang yang diwawancarai hanya sedikit yang akan 
dipilih, dan pewawancara sangat tegas.

Saya melihat banyak kandidat keluar dari ruang wawancara ini sambil 
menangis dan beberapa menangis secara terbuka, terutama yang keluar 



133

dari ruang kepala pewawancara. Aku berjalan ke kamarnya menduga 
hal yang terburuk.

Tetapi yang mengejutkan saya, pertanyaan pertamanya kepada saya 
adalah, “jadi, Anda bermain sepak bola untuk universitas Anda?” 
Saya melihat senyuman ketika dia mengajukan pertanyaan itu. Saya 
mengangguk dan dengan cepat melanjutkan pembicaraan sepakbola.

Saya kemudian mengatakan kepadanya tentang bagaimana saya 
menghabiskan sebagian musim panas untuk menonton pertandingan 
Piala Dunia secara langsung (saat itu tahun 1994 dan Piala Dunia di 
Amerika Serikat (AS) tahun itu), dan diapun berbagi pengalamannya 
menonton pertandingan sepak bola juga.

Satu jam berlalu begitu cepat, dan saya berjalan keluar tersenyum 
setelah percakapan yang menyenangkan tentang kondisi sepakbola di 
AS.

Saya adalah satu dari hanya tiga pekerja magang yang berhasil mendapat 
tawaran itu. Saya selalu berpikir bahwa saya sangat beruntung telah 
menangkap kegembiraan pewawancara saya sebab hasratnya yang baru 
dia adopsi itu.

Namun, dalam percakapan baru-baru ini dengan sejumlah pakar 
"keberuntungan", mereka mengklaim bahwa saya bukan hanya semata 
beruntung. Apakah keberuntungan itu sesungguhnya?

Jenis keberuntungan

Sebagai anak muda, saya sering membaca biografi orang-orang terkenal. 
Saya menjadi penggemar berat Benjamin Franklin dan Presiden AS 
Thomas Jefferson.

Jefferson pernah menyatakan:

"Saya sangat percaya pada keberuntungan, dan saya menemukan 
semakin keras saya bekerja, semakin saya miliki keberuntungan."
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Franklin sama halnya juga dengan apa yang dibagikan oleh Jefferson, 
dia yakin akan keberuntungan - bahwa itu ada hubungannya dengan 
upaya.  

Namun, banyak orang bekerja keras dan tetap tidak beruntung 
sepanjang hidup mereka. Tentunya, harus ada sesuatu yang lebih dari 
sekadar upaya bagi sebuah keberuntungan.

Peneliti Anthony K. Tjan, Richard Harrington dan Tsun-yan Hsieh 
berpendapat bahwa ada dua jenis keberuntungan - keberuntungan 
yang tidak dapat Anda pengaruhi (seperti siapa orang tua Anda dan 
golongan darah Anda, dll) dan keberuntungan yang dapat Anda 
pengaruhi (seperti bisnis Anda, sukses atau kemajuan karier Anda).

Bahkan, mereka percaya bahwa sebagian besar "keberuntungan bisnis" 
dapat dipengaruhi dan ini benar-benar mengenai bagaimana memahami 
caranya. Mereka menarik kesimpulan bahwa "keberuntungan adalah 
tentang sikap, yang juga sama bobotnya dengan kesempatan."

Mereka menemukan bahwa orang-orang yang menyebut diri mereka 
beruntung cenderung lebih beruntung karena sikap mereka yang benar. 
Mereka menyimpulkan bahwa sikap yang benar terdiri dari tiga sifat 
- kerendahan hati, keingintahuan intelektual, dan optimisme yang 
konstan.

Dale Carnegie berkata:

"Kebahagiaan tidak tergantung pada kondisi eksternal - itu diatur oleh 
sikap mental Anda.

Carnegie benar. Seperti yang ditunjukkan oleh Idris dengan akurat, 
jika kita belajar mengendalikan hal-hal yang dapat kita kendalikan, 
termasuk reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita, kita dapat 
mengayunkan ayunan keberuntungan. Respons kita terhadap kejadian 
bencana seringkali lebih penting daripada bencana itu sendiri.
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Penulis John D. Krumboltz dan Al S. Levin mengklaim bahwa 
tidak ada yang namanya keberuntungan. Mereka menggambarkan 
keberuntungan sebagai "kebetulan".

Mereka percaya bahwa "kebetulan" bukanlah sesuatu yang secara 
acak mempengaruhi kita, melainkan sesuatu yang kita ciptakan dari 
kesempatan yang terjadi dan pertemuan yang terjadi dalam hidup kita. 
Kejadian yang tidak disengaja, pertemuan yang tidak direncanakan, 
atau janji yang terlewatkan kadang-kadang dapat mengarahkan hidup 
kita ke arah yang tidak terduga dan berubah, demikian juga dengan 
karier kita. "Kejadian kebetulan" seperti ini sering terjadi pada semua 
orang. Perbedaan utama antara orang yang beruntung dan yang "tidak 
beruntung" adalah kemampuan untuk mengenali peluang ini dan 
memanfaatkannya.

Bette Nesmith Graham adalah seorang wanita miskin di Dallas, 
mendukung anak kecilnya sebagai ibu tunggal. Dia mendapat 
pekerjaan sebagai sekretaris dan belajar menulis dan mengetik untuk 
memastikan dia mempertahankan pekerjaannya. Namun, dia terus-
menerus membuat kesalahan pengetikan.

Karena dulu dia adalah seorang seniman makanya dia tahu bagaimana 
seorang seniman mengatasi kesalahan mereka di atas kanvas. Jadi, dia 
memutuskan untuk memasukkan cat air tempera ke dalam botol dan 
membawanya beserta kuas ke kantor dan menggunakannya untuk 
memperbaiki kesalahan pengetikannya.

Tak lama kemudian, penemuannya, yang ia beri nama "kertas cair", 
menjadi hit di seluruh dunia dan ia membuatnya menjadi perusahaan 
yang bernilai jutaan dolar.

Apakah dia beruntung? Atau apakah ini kemampuan mengenali 
peluang bahkan walau di dalam kesalahan?
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Ada ribuan sekretaris yang mungkin mengalami kesengsaraan mengetik 
seperti yang dilakukan Graham, namun tidak ada yang melihatnya 
sebagai kesempatan untuk menciptakan solusi bagi mimpi buruk 
mereka.

Tidak ada seorangpun yang bisa mengendalikan setiap apa yang terjadi, 
tetapi seperti Graham, memanfaatkan keberuntungan baik kita dan 
mengambil tindakan dapat meningkatkan peluang keberhasilan kita.

Hasil Keberuntungan atau Return on luck (ROL)

Jim Collins dan Morten Hansen menyelesaikan studi penelitian 
sembilan tahun tentang beberapa keberhasilan bisnis paling ekstrem 
di zaman modern. Mereka menyelidiki peran "keberuntungan" dalam 
kisah sukses ini.

Kesimpulan mereka: Mereka menemukan bahwa bisnis yang sukses 
dan bisnis yang tidak efektif memiliki keberuntungan, baik yang 
baik maupun yang buruk, dalam jumlah yang sebanding. Karenanya, 
keberuntungan tidak menyebabkan kesuksesan yang ekstrem.

Terlepas dari itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih menarik dalam 
studi mereka. Perusahaan yang sukses tidak bernasib baik. Sebaliknya, 
mereka memiliki hasil yang tinggi atas keberuntungan (ROL).

Keberuntungan tidak ada hubungannya dengan kesuksesan. 
Kunci kesuksesan adalah apa yang dilakukan orang ketika mereka 
dihantam keadaan atau situasi yang beruntung. Mereka mengambil 
keberuntungan itu dan menghasilkan laba yang besar untuknya. Itulah 
perbedaan utama.

Nasib baik dan buruk terjadi pada semua orang. Orang-orang yang 
"beruntung" terus-menerus mengenali keberuntungan ini, meraihnya, 
dan memanfaatkannya sebaik-baiknya.

Jadi, pikirkan apa ROL Anda?
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Pikiran terakhir

Ada pepatah populer yang berkata, "Anda membuat keberuntungan 
Anda sendiri".

Ketika kita melihat keberuntungan sebagai sesuatu yang di luar 
jangkauan kita atau sesuatu yang tidak dapat kita ciptakan, kita 
memposisikan diri sebagai korban dan mengeluh tentang orang lain 
dan dunia.

Membingkai kembali keberuntungan sebagai sesuatu yang mungkin 
kita lakukan terlepas dari seberapa terbatasnya pengaruh kita adalah 
cara yang ampuh untuk beralih dari sebagai sandera menjadi pemimpin.

Kyle Chandler menyimpulkan bahwa:

“Peluang tidak mengetuk; itu muncul dengan sendirinya saat Anda 
mengalahkan pintu. "

Kamus Webster mendefinisikan keberuntungan sebagai “kekuatan 
yang membawa nasib baik atau nasib malang; sebuah kekuatan yang 
bekerja untuk atau melawan seseorang. "

Jadi, jika keberuntungan adalah kekuatan, Anda harus bisa 
memanfaatkannya ... kapan saja! Semoga keberuntungna menyertai 
Anda!
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Catatan Michael:

Apakah ada waktu yang baik!  Jika tidak 
ada, apakah harus sekarang?  Apa saja 
yang dapat menjadi alasan untuk kita 
menunggu atau menunda.  Tapi apakah 
bisa jika kesempatan bekerja datang 
sedangkan saya belum menguasai 
pekerjaan itu sendiri? Bisakah Anda 
mengusir alasan-alasan yang akan 
membuat Anda menunggu atau 
menunda! 

“

“
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B a b  2 0

Mulailah Sekarang! Waktu 
Dan Musim Tidak Akan 

Menunggumu
Oleh ROSHAN THIRAN

Pada tahun 1908, Henry Ford mulai membangun mobil Model 
T-nya. Pada 1920-an, radio diluncurkan sebagai media komunikasi. 
Tiga puluh tahun kemudian, TV diperkenalkan. Pada tahun 1960, 
teknologi laser ditemukan, dan pada akhir 1970-an, kaset tape portabel 
memungkinkan orang untuk menikmati musik saat bepergian.

Ketika kita memasuki tahun 1990-an, keluarga-keluarga di seluruh dunia 
menjadi akrab dengan nada 'dial-up' Internet, yang memungkinkan 
orang untuk berbagi dan mengunduh informasi di seluruh dunia maya. 

Pada tahun 1992, 'smartphone' pertama kali ditemukan oleh IBM, 
dan hari ini, sebagian besar dari kita berjalan-jalan dengan perangkat di 
saku kita yang lebih kuat daripada komputer Badan Penerbangan dan 
Antariksa Nasional yang mengirim Neil Armstrong dan kru Apollo 11 
ke bulan dan kembali pada tahun 1969.

Lebih dari 5.000 tahun jarak pemisah antara penemuan roda dan 
penemuan mobil Model T Ford. Sedangkan dari komputer pribadi 
pertama ('Kenbak-1' yang dibuat pada tahun 1971), ke telepon pintar 
hanya memerlukan waktu 21 tahun.
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Teknologi telah berkembang begitu pesatnya. Banyak komentator 
mengatakan bahwa smartphone baru yang Anda beli enam bulan 
lalu sudah ketinggalan zaman. Perubahan bergerak pada tingkat yang 
mengkhawatirkan dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.

Apakah ini kisah permulaan technology yang memporak-
porandakan?

Tidak, ini bukan kisah tentang teknologi.

Ini ditulis untuk mereka yang mengirim pesan kepada saya dalam 
beberapa bulan terakhir dengan bertanya, “Kapan waktu terbaik untuk 
memulai [masukkan ide di sini]?” Ini adalah pertanyaan yang hanya 
memiliki satu jawaban.

Sekarang!

“Tetapi Roshan,” beberapa orang menjawab, “Saya ada pinjaman 
mahasiswa yang belum saya lunasi, pekerjaan yang harus ditanggung, 
komitmen keluarga; Saya tidak punya cukup waktu, uang, pengalaman, 
relasi-relasi. "

Poin-poin di atas adalah sah-sah saja.  Siapa pun yang pernah meraih 
kesuksesan, ide-ide mereka telah mengalami tantangan seperti ini juga 
bahkan lebih banyak lagi.

Bukan semua orang yang sukses telah memulai dengan kehidupan yang 
mudah dan memiliki sumber daya yang berlimpah. Faktanya, banyak 
diantara mereka memulai dalam keadaan yang jauh lebih sulit daripada  
apa yang kita alami.

Momen yang tepat tidak pernah ada

Selama debat online baru-baru ini tentang topik yang lagi hangat saat 
ini, Seseorang berkata begini, "Kenyataan tidak peduli dengan perasaan 
Anda." Saya merasa itu agak keras.
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Tapi sebenarnya, perbedaan-perbedaan pendapat dapat dilihat oleh 
fakta ketika masuk ke topik seperti pengendalian senjata, pemilihan 
umum, layanan kesehatan dan Brexit (referendum apakah England 
keluar dari Kesatuan Eropah), yang diantaranya telah berlangsung 
bertahun-tahun.

Namun, ketika saya menerima pesan dari orang-orang yang menanyakan 
kapan waktu terbaik untuk mengeksplorasi ide bisnis yang telah mereka 
pertimbangkan (bersama dengan seratus alasan mengapa mereka harus 
menunggu untuk memulai), sebuah pemikiran muncul kepada saya, 
“Waktu tidak tidak peduli dengan keadaan Anda. "

Ya, tentu ini agak keras, tapi ini adalah pil pahit yang harus kita telan. 
Ini mengingatkan kita pada kebenaran yang sulit: apa pun yang kita 
pilih untuk lakukan, waktu terus bergulir. Perubahan terjadi lebih cepat 
akhir-akhir ini dan akan terus demikian.

Menunggu terlalu lama berarti satu hal: ide Anda segera menjadi tidak 
relevan, atau orang lain menyelesaikannya sebelum Anda.

Itu adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang sekarang. 
Mereka menunggu saat yang tepat. Mereka menunggu sampai mereka 
siap. Mereka menunggu sampai keraguan mereda. Mereka menunggu 
sampai mereka punya cukup uang atau izin. Mereka menunggu untuk 
melihat apakah semua orang melakukan apa yang mereka lakukan.

Berapa banyak kita telah kehilangan karena kita menunggu saat yang 
tepat? Tidak ada istilah momen yang tepat. Kitalah yang  menentukan 
nasib kita sendiri, dan itu dipupuk dengan kesiapan mengambil resiko 
yang telah diperhitungkan (atau kadang-kadang suatu lompatan 
penuh keyakinan) dan menempatkan segala yang Anda miliki untuk 
memanfaatkan gagasan itu sebaik-baiknya.
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Belajar dengan melakukan

Kita akan belajar paling baik kalau kita melakukannya dengan aktifitas 
yang nyata. Tidak ada yang dapat menggantikan daripada pergi 
keluar, melalukan sesuatu dan menjelajahi wilayah asing.  Belajar 
dengan melakukan adalah konsep yang hebat.  Kita menumbuhkan, 
mengembangkan, dan menemukan ide-ide hebat dengan “melakukan”.  
Semakin banyak kita lakukan, semakin banyak yang kita dapatkan, 
apakah itu dalam bentuk peluang, inovasi, terobosan atau bahkan 
pelajaran berharga yang diperoleh melalui sebuah kegagalan sementara.

Kisah Leaderonomics

Ketika Leaderonomics  didirikan, saya bukanlah seorang ahli dalam 
hal menjalankan atau membangun perusahaan sosial. Lebih dari 10 
tahun yang lalu, saya dan beberapa rekan saya memiliki visi untuk 
membangun pemimpin di Malaysia dan membantu mentransformasi 
negara.

Masing-masing kami membawa berbagai keterampilan dan keahlian 
kami, tetapi kami tidak tahu bagaimana hasilnya kelak. Kami bahkan 
ragu apakah usaha kami akan berhasil.

Tapi kami telah mempunya visi. Kami memiliki hasrat untuk melakukan 
sesuatu yang sangat kami percayai, dan kami memutuskan untuk 
memberikan semua yang kami miliki sambil pada saat bersamaan kami 
akan belajar.

Jika Anda memiliki sesuatu dalam pikiran yang benar-benar ingin Anda 
lakukan atau kerjakan, berhentilah menunggu. Berhentilah disandera 
oleh rasa takut dan ambillah satu atau dua langkah sekarang, hari ini! 
Jemput bolah yang sedang bergulir.

Jangan menjadi orang yang dalam lima tahun dari sekarang, mengatakan, 
"Saya seharusnya sudah memulainya pada tahun 2018." Jangan izinkan 
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alasan untuk menahan pemberian-pemberian yang dapat Anda berikan 
kepada dunia.

Berhenti memberi alasan

Saya dihubungi oleh seseorang yang ingin memulaikan bisnis fotografi 
tetapi mereka tidak mempunyai modal.

“Anda ada handphone?” saya bertanya kepadanya.

“Ya”  jawabnya.

“Anda mempunyai akses Internet?” Jawapannya “ya” juga.

“Jadi, mengapa anda perlu lebih banyak uang untuk mulai membangun 
merek anda?”

“Saya tidak bisa membuka studio dengan uang yang saya miliki – itu 
tidak mungkin.”

OK, membuka studio mustahil untuk saat ini. Tetapi membuka akun 
media sosial dan memulai blog foto, anda tidak perlu ada uang. Anda 
tidak memerlukan modal untuk membangun dasar sebuah laman web. 
Membuat konten untuk YouTube juga tidak memerlukan biaya.  Ada 
banyak aplikasi gratis yang tersedia untuk memelihara, mencipta dan 
mengedit karya anda.

Memberi nilai kepada orang lain melalui pekerjaan yang anda bagikan 
tidak memerlukan biaya,  tetapi hal itu akan berbalik menjadi investasi 
anda yang berlipat-ganda diluar yang bisa anda bayangkan, jika hasil 
pekerjaan itu memuaskan, dan dinikmati orang banyak

Tidak ada alasan yang tidak dapat diusir, simple kerana ada orang di 
luar sana yang melakukan hal-hal yang menakjubkan walaupun bergulat 
dengan kendala yang sama seperti semua kita hadapi. 
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Sukses adalah kerja keras

Apa yang saya sadari adalah bahwa orang tidak perlu menunggu 
kesempatan untuk bertindak. Entah mengapa, tidak sedikit orang yang 
seakan-akan menanti hasil untuk muncul secara ajaib di depan mata 
mereka.

Bagi mereka, usaha mencapai sesuatu melibatkan terlalu banyak kerja. 
Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa mereka tidak begitu ingin 
untuk memperolehnya sehingga tidak bersedia untuk bekerja keras ; 
mereka hanya inginkan hasil yang telah siap.

Jika saya berkata seperti ini, “Baiklah, mulaikan kerja anda, luangkan 
waktu yang diperlukan, buat relasi, kelola waktu anda secara efektif, 
wujudkan nilai untuk orang lain, kemudian saya akan berikan Rp 
30.000.000 untuk projek anda,” tiba-tiba mereka akan mendapat 
motivasi untuk bekerja. Ini kerana mereka tahu ada sesuatu yang 
menanti mereka pada akhir proses tersebut.

Bagaimanapun, tidak ada kepastian tentang apa yang bakal terjadi.  Bill 
Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Warren Buffett… tidak satupun 
dari orang-orang ini yang tahu-menahu ke mana usaha awal akan 
membawa mereka. Apa yang mereka miliki hanyalah ide, semangat,  
etika kerja yang konyol dan fokus luar biasa untuk membangun sesuatu 
yang mereka percaya.

Tidak ada keberhasilan yang dapat dipastikan pada awalnya, meskipun 
ini mudah untuk dipercayai jika coba dengan melihat kebelakang. 
Namun, jika mereka tidak berusaha, kita tidak akan mempunyai 
Facebook atau iPhone hari ini.

Adakah anda melahirkan nilai untuk orang lain?

Dunia saat ini adalah tentang menciptakan nilai bagi orang lain. Apa 
yang Anda berikan menentukan apa yang Anda dapatkan sebagai 
balasannya. Jika Anda mulai dari titik, "Bagaimana saya bisa membuat 
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orang membeli ...," Anda sudah kehilangan. Di hampir setiap pasar, 
orang memiliki begitu banyak pilihan sekarang sehingga mereka 
memiliki kekuatan untuk bertanya, "Apa untungnya bagi saya?"

Itulah sebabnya mengapa perusahaan seperti Coca-Cola menghabiskan 
sekitar USD3 miliar setiap tahun untuk iklan secara global. Mengapa 
merek yang paling dikenal di dunia perlu tetap terlibat dengan 
konsumennya? Karena konsumen memiliki kebebasan untuk pergi ke 
tempat lain jika mereka merasa mereka tidak mendapatkan nilai dari 
merek tersebut.

Kembali ke kasus saya tadi, jika Anda ingin memulai bisnis fotografi, 
pikiran pertama seharusnya bukan, "Bagaimana saya bisa membeli 
studio?"

Seharusnya adalah, "Bagaimana saya bisa membuat konten yang 
menarik dan membagikannya secara efektif di media sosial setiap hari 
dengan cara menciptakan kehadirannya, keterhubungnya dengan 
orang-orang dan tetap memelihara mereka sehingga dapat kembali 
untuk mendapatkan lebih banyak lagi konten yang menarik?" Itulah 
seharusnya rencana yang dapat dikerjakan saat ini.

Ambil langkah pertama

Untuk maju dalam perlombaan apa pun, kita harus mengambil langkah 
pertama. Bahkan Usain Bolt tidak bisa memenangkan lomba 100m 
dengan mulai dari garis finish. Faktanya, dia sering mengatakan bahwa 
dia adalah starter yang lambat tetapi finisher yang hebat - dia tahu 
bagaimana bekerja dengan baik dengan momentum yang dia dapatkan 
ketika dalam perlombaan itu.

Tak perlu dikatakan, jika dia menunggu bahkan beberapa detik setelah 
pistol berbunyi, semua orang akan segera mendahuluinya dan tentu 
mengejar ketinggalan akan sulit.
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Apa yang ingin anda lakukan, anda harus membangun momentumnya 
terlebih dahulu, dan itu datang melalui bekerja dan menciptakan nilai 
bagi audiens anda, serta melibatkan diri dengan mereka secara konsisten 
dengan cara yang bermakna.

Lakukanlah sekarang!

Kecuali jika anda sangat-sangat beruntung sampai-sampai tidak masuk 
akal, maka anda harus menyediakan fondasi sebelum segala sukses 
besar dicapai.

Jangan menunggu. Tidak pernah ada "waktu yang tepat" - satu-satunya 
waktu yang ada adalah sekarang. Setiap keberhasilan yang dicapai akan 
ditentukan oleh seberapa efektif Anda menggunakan setiap saat dari 
sekarang hingga saat itu. Jangan tinggalkan ruang untuk menyesal.

Berhenti menunggu, lakukanlah sekarang! Jadilah seorang pemimpin!
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Catatan Michael:

Menjabat sebagai  pemimpin tertinggi suatu bangsa 
tentulah suatu pencapaian karier yang langkah dan 
sangat istimewa.  Dr. Mahatir Mohamad, adalah 
seorang yang unik dalam karier yang langkah dan 
istimewa ini.  Dia kembali mendapatkan kepercayaan 
sebagai pemimpin Malaysia pada usianya yang ke 92 
tahun, setelah dulunya pernah memimpin Malaysia 
selama 22 tahun.  Apa saja konsep kepemimpinan yang 
dianutnya?  Dia mengemukakan 5 Komponen utama. 
Selamat menikmati.

“

“
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B a b  2 1

Pelajaran Kepemimpinan 
Utama dari Perdana Menteri 

Dr. Mahatir Mohamad
Oleh ROSHAN THIRAN

Di usianya yang ke 94 tahun, Tun Dr Mahathir Mohamad, Perdana 
Menteri Malaysia, adalah pemimpin negara terpilih yang tertua di 
dunia dengan pemikirannya yang lebih tajam dibandingkan banyak 
orang lain yang jauh lebih muda darinya.

Sepanjang karirnya melayani negerinya, Mahatir telah menjadi teladan 
yang luar biasa bagi kami untuk mengikuti jejaknya dalam peran 
sertanya dalam melakukan perubahan bagi negeri dan mempersiapkan 
masa depan Malaysia. 

Pada masa jabatannya yang kedua sebagai Perdana Menteri Malaysia, 
Mahatir secara terbuka mengakui bahwa dia telah melakukan 
kesalahan-kesalahan di masa lalu: tidak ada seorang pun pemimpin 
atau manusia yang sempurna. Salah satu kualitas yang membuat kami 
begitu menyayangi Perdana Menteri kami ini adalah kerelaannya untuk 
terus merenungkan kesalahannya di masa lalu agar menjadi semakin 
baik di masa kepemimpinannya saat ini. Lewat setiap kata-kata dan 
teladannya, beliau mendorong setiap kami untuk belajar dari masa lalu 
dan menggunakan pelajaran yang berharga saat ini agar kami selalu 
menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin di masa depan.  
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Di hadapan 1.000 siswa kepemimpinan baru-baru ini, Mahatir 
menyampaikan pidato tentang kepemimpinan di peluncuran 
Simposium Pelajar dan Pemimpin Universitas di tahun 2019  yang 
bertempat di Setia City Convention Centre. Beliau mengatakan 
kepada setiap orang yang hadir saat itu bahwa kepemimpinan bukanlah 
sebuah hal yang sulit untuk dilakukan dan hanya dapat dikerjakan atau 
dimengerti oleh mereka yang cerdas, tetapi kepemimpinan adalah 
sebuah kualitas yang bisa dikembangkan dan diasah dengan hidup 
berdasarkan prinsip dan nilai yang kita miliki.

Dalam pidatonya, beliau memberikan beberapa komponen untuk 
memiliki kepemimpinan yang efektif; dan sebagai seseorang yang telah 
memiliki dampak yang besar dalam perkembangan negeri Malaysia dan 
kehidupan rakyatnya, tentulah kita dapat menarik banyak pelajaran 
darinya.

Mari kita perhatikan lima komponen utama yang dibahas oleh Mahatir 
dalam pidatonya kepada calon pemimpin masa depan Malaysia:

1. Integritas dan kejujuran. Beliau memperingatkan, tanpa 
memiliki kedua hal ini, seorang pemimpin dapat menjadi 
“koruptor dan seseorang yang tidak dapat dipercaya”. Bagi 
sebagian pemimpin, godaan untuk menggunakan posisi dan 
kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri sangatlah besar 
dan tidak mudah ditolak. Bagi seluruh pemimpin, godaan yang 
sama juga hadir dan mencobai kita semua, oleh karena itu kita 
harus memastikan bahwa kita tetap menjaga integritas dan 
kejujuran kita, jika kita ingin menjadi pemimpin yang efektif 
yang melayani untuk tujuan yang mulia.

2. Bersedia untuk bekerja keras. Mungkin semua orang 
kelihatannya sudah tahu dan mengerti tentang hal ini, tetapi 
berapa banyak dari kita yang benar-benar memberikan seluruh 
yang kita miliki untuk mengerjakan tujuan yang sudah kita 
tetapkan bagi diri kita sendiri? Jika kita melihat mereka yang 
sukses dalam hidupnya, mereka terus bekerja sepanjang waktu 
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untuk meraih ambisi mereka. Tetapi bukan berarti kita harus 
bekerja dengan sangat keras sehingga mengabaikan aspek lain 
dalam hidup kita seperti kesehatan dan hubungan - bahkan para 
pemimpin yang sukses tahu kapan saatnya harus beristirahat - 
namun coba bayangkan apa yang dapat kita capai dengan hanya 
meningkatkan usaha kita 20% saja lebih banyak dari yang 
biasanya kita lakukan. Tidak cukup hanya memiliki keinginan 
yang kuat saja untuk meraih hasil yang kita inginkan - kita perlu 
mengerjakannya.

3. Memiliki rasa ingin terus belajar dan kepekaan terhadap 
perubahan. Mahatir menasihati agar setiap kita harus memiliki 
kepekaan atau kesadaran terhadap perubahan-perubahan yang 
terjadi dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada 
setiap perubahan yang terjadi, jika kita tidak memiliki hal-hal 
tersebut kita akan tertinggal di belakang. Ketika kita semakin 
berkembang dan memiliki banyak pengalaman, kita mungkin 
akan menghadapi jebakan dalam pikiran kita bahwa kita sudah 
tahu segalanya, dan akibatnya kita tidak lagi membicarakan 
perubahan yang terjadi dalam jangka waktu tahunan atau 
dekade, tetapi hanya berkutat dengan perubahan yang terjadi 
dalam jangka waktu bulanan. Di sinilah proses pembelajaran 
seumur hidup sangatlah penting. Tetapi hal yang terpenting 
adalah memiliki sikap untuk terus terbuka dan menerima setiap 
tantangan dan kesempatan dengan sebuah rasa ingin tahu yang 
besar - inilah caranya agar kita dapat terus-menerus mengetahui 
berbagai informasi yang penting dan memiliki kemampuan 
untuk mengikuti perkembangan jaman.    

4. Kerendahan hati. Ini adalah komponen penting dalam 
kepemimpinan yang seringkali diabaikan orang. Hal ini 
diperparah dengan pandangan sebagian besar orang bahwa 
kerendahan hati dianggap sejajar dengan belas kasihan 
yang dipandang sebagai milik mereka yang lemah, sebuah 
pandangan yang terkait dengan teori The Great Man yang 
sudah usang dimakan jaman. Seperti yang Mahatir katakan 
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dalam pidatonya, “Menjadi rendah hati tidak membuat seorang 
pemimpin menjadi lemah. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati 
akan menciptakan hubungan yang kuat dengan orang-orang 
yang mendukungnya dan menjadikannya pemimpin mereka. 
Ketika seorang pemimpin kehilangan hubungannya dengan 
para pengikut dan pendukungnya, maka artinya dia tidak lagi 
menjadi seorang pemimpin.” 

5. Memimpin dengan keteladanan. Seringkali para pemimpin 
adalah seorang komunikator yang efektif, dan mereka sangat mahir 
meyakinkan orang lain meski mungkin mereka tidak melakukan 
apa yang mereka sampaikan. Tetapi, seperti yang ditunjukkan 
oleh kehidupan para pemimpin hebat (termasuk Mahatir), 
teladan hidup selalu berbicara lebih kuat dibandingkan kata-
kata saja. Pada akhirnya, kata-kata akan sangat mudah dikatakan 
- kita semua bisa mengatakan apa yang kita mampu lakukan, 
harus lakukan, dan kita dapat menjelaskan visi serta tujuan kita. 
Tetapi akhirnya yang menentukan atau membuktikan kualitas 
seorang pemimpin adalah tindakan yang mereka lakukan dalam 
hidup mereka. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain? 
Bagaimana Anda memimpin diri Anda sendiri? Bagaimana 
Anda menunjukkan teladan lewat setiap pekerjaan yang Anda 
lakukan? Apakah Anda memiliki dan memberikan standard 
yang lebih tinggi kepada diri Anda dibandingkan kepada orang 
lain? Kemampuan untuk memimpin dengan teladan adalah hal 
yang akan menginspirasi orang lain untuk mengikuti visi Anda 
- sebuah kemampuan yang terus-menerus ditunjukkan oleh 
Mahatir selama perjalanan kepemimpinannya yang luar biasa.      

Roshan Thiran adalah pendiri dan CEO dari Leaderonomics — sebuah 
wirausaha sosial yang bergerak untuk mengubah / mentransformasi 
kehidupan banyak orang melalui pembinaan kepemimpinan. Ikuti Roshan 
di Facebook dan Twitter untuk mendapatkan lebih banyak wawasan dan 
pengetahuan tentang bisnis, pengembangan pribadi, serta kepemimpinan.   
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Catatan Michael:

Waktu saya bersama dengan Leaderonomics 
sampai hari ini belum dikatakan lama.  Namun 
dapat saya katakan bahwa apa yang ada di 
artikel ini, dapat memberi Anda gambaran 
yang cukup memadai mengenai bagaimana 
Leaderonomics berjalan.  Roshan Thiran 
di tahun 2019 terhitung telah memimpin 
organisasi ini selama 11 tahun, artikel ini juga 
dipadati dengan pelajaran-pelajaran berharga 
yang dapat Anda miliki untuk meningkatkan 
kualitas Anda sebagai seorang pemimpin. 

“
“
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B a b  2 2

Pembelajaran Yang Saya Pelajari 
Ketika Menjalankan Sebuah 

Social Enterprise
11 Tahun Berjalan dan Masih Terbakar oleh Passion

Oleh ROSHAN THIRAN

Tahun lalu, social enterprise yang saya dirikan merayakan ulang 
tahunnya yang ke 10 tahun dan saya menuliskan sepenggal cerita 
tentang tantangan dan pelajaran yang saya pelajari selama satu dekade 
memimpin perusahaan ini.

Setiap tahun yang berjalan selalu mengajarkan saya banyak hal, dan ketika 
saya merefleksi 11 tahun perjalanan saya memimpin Leaderonomics - 
sebuah social enterprise yang didirikan untuk melakukan perubahan 
yang transformatif melalui pengembangan kepemimpinan - saya 
memutuskan membagi beberapa pelajaran kepemimpinan yang telah 
saya pelajari yang lahir dari sebuah pengalaman, tapi belum pernah 
saya bagikan. 

Ini adalah bagian kedua yang melanjutkan tulisan saya sebelumnya.

Ada ribuan buku tentang kepemimpinan, dimana saya cukup beruntung 
karena dapat mewawancarai dan meluangkan waktu bersama para 
pemimpin di seluruh dunia yang tak kenal lelah untuk membawa 
pengaruh perubahan positif dalam komunitas masyarakatnya. 
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Saya telah mempelajari sangat banyak pelajaran kepemimpinan secara 
langsung dari orang-orang besar seperti Tan Sri Dato’ Azman Hashim 
pendiri dari AmBank Group, Yang Mulia Ratu Silvia dari Swedia, dan 
Michio Kaku seorang ahli fisika terkemuka dan seorang futuris, dimana 
mereka adalah beberapa orang yang terbaik dari deretan pemimpin 
besar yang telah membawa banyak perubahan yang berdampak dalam 
kelangsungan organisasi atau komunitasnya secara jangka panjang.  

Wawasan menarik lainnya adalah ketika berjumpa dengan mereka 
yang telah berhasil menemukan cara untuk berhasil dan dapat 
mencapai tujuannya walaupun mengalami situasi sulit yang seakan-
akan mengisyaratkan kemustahilan untuk meraih sukses, seperti Chris 
Gardner, Jamie Andrew dan lainnya.

Ketika saya merenungkan tentang perjalanan kepemimpinan saya 
secara pribadi, saya menemukan bahwa saya mempelajari banyak 
hal dari mengamati apa yang dilakukan oleh pemimpin lainnya dan 
dari berbagai sumber yang berbeda, sementara beberapa hal hanya 
dapat benar-benar dipahami (lebih dari sekadar teori) seiring dengan 
berjalannya waktu dan melalui pengalaman.

Ada sebuah kekuatan dalam perenungan pribadi - hal ini memberikan 
setiap kita pengetahuan dan wawasan yang tidak dapat diperoleh 
dari manapun. Meski terkadang kita harus melewati proses yang 
sulit (asalkan dijalani dengan benar), proses tersebut dapat menjadi 
alat pembelajaran yang penting yang masing-masing kita miliki, dan 
hendaknya kita menggunakan hal itu sebaik mungkin. 

Baru saja minggu lalu, saya berbincang dengan seorang pakar keuangan 
dan ekonomi bernama Ravi Navaratnam dari Sage 3 Capital dan dia 
membagikan beberapa data yang dia kumpulkan tentang pendidikan. 
Dia menjelaskan bahwa kebanyakan dari kita mendapatkan pendidikan 
yang sesungguhnya bukan dari jenjang sekolah atau universitas, tetapi 
lebih didapatkan dari pengalaman yang kita alami, terutama saat kita 
bekerja. 
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Jadi, pelajaran apakah yang telah saya pelajari lewat seluruh pengalaman 
saya di 11 tahun terakhir ini? Ada beberapa hal yang saya renungkan, 
dan akan saya simpulkan dalam 5 pelajaran utama yang sejauh ini 
berguna bagi saya: 

1. Anda tidak tahu apa yang Anda tidak ketahui

Seiring dengan pertambahan usia saya, saya menyadari bahwa 
saya jadi semakin bodoh. Semakin tua, saya menjadi semakin 
kurang pintar. Saya mengira saya sedang belajar dan bertumbuh 
serta menjadi semakin bijak, namun saya akhirnya sadar bahwa 
ada begitu banyak hal yang harus saya pelajari dan ternyata 
pemahaman saya tentang segala sesuatu itu terbatas. 

Dengan menyadari keterbatasan saya memampukan saya untuk 
melakukan beberapa hal dengan lebih baik. Pertama-tama, saya 
sadar bahwa saya bukanlah orang yang tahu segalanya - saya selalu 
mengingatkan diri saya bahwa saya adalah orang yang paling 
bodoh di ruangan tersebut. 

Ini berarti saya harus banyak bertanya (orang yang bodoh harus 
belajar lebih banyak dari lainnya!). Hal ini juga berarti saya 
perlu mendengarkan apa yang orang lain katakan dengan baik, 
sehingga saya dapat belajar lebih banyak dari orang tersebut.

Saya juga belajar untuk lebih cepat secara mental. Ketika muda, 
saya mengira saya tahu semua jawaban dan cara menghadapi 
situasi-situasi tertentu. Ketika menyadari bahwa saya tidak 
cukup tahu dan saya memiliki keterbatasan dalam pemahaman, 
saya menjadi sedikit tidak kaku dalam pemikiran saya, dan saya 
jadi lebih fleksibel - terus mengubah sudut pandang saya agar 
tetap relevan.  

Dengan menyadari bahwa saya tidak tahu, saya tidak bisa 
memastikan apapun. Sehingga, saya tidak perlu mempertahankan 
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sebuah pandangan tertentu. Hal ini sangat menolong saya untuk 
memampukan Leaderonomics tidak terjebak pada rutinitas 
atau model bisnis tertentu, tetapi membawanya untuk mampu 
terus berubah dan bertumbuh ketika perubahan itu memang 
diperlukan. 

Saat Anda merasa Anda tahu segalanya, kemungkinan besar 
Anda sulit berubah. Saya sadar bahwa saya itu bodoh, sehingga 
saya harus terus belajar dan berubah. 

2. Kebaikan adalah mata uang terbesar

Dalam era the knowledge company (era ekonomi dimana sistem 
ekonomi (produksi dan konsumsi) didasarkan pada modal 
intelektual yang dimiliki) dan dalam masa dimana kolaborasi 
menjadi hal yang utama, nilai utama dalam kepemimpinan 
yang seringkali diremehkan hari-hari ini adalah nilai kebaikan. 
Kebaikan dipandang oleh banyak orang sebagai kualitas yang 
lemah, sebuah nilai yang akan membuat seseorang menjadi 
rapuh, tetapi dalam pengalaman saya secara pribadi, ketika kita 
memberi kepada orang lain, kita malah mendapatkan lebih 
banyak hal.  

Penerapan one-upmanship (mencari keuntungan dengan 
menunjukkan bahwa ia paling unggul, paling penting, dan 
lainnya) malah tidak akan membawa dampak apapun (hasilnya 
nol), dan pemimpin yang menghargai / menerapkan nilai kebaikan 
- kepada kompetitor / pesaing, pegawai, calon mitra dan pelanggan 
- adalah mereka yang akan memperoleh kemenangan yang besar 
pada akhirnya.

Di Malaysia sendiri, kami telah menyaksikan bagaimana para 
pemimpin yang dikendalikan oleh kekuasaan dan keserakahan 
dapat dengan mudah tumbang, dan hal ini juga terjadi kepada 
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mereka yang nampaknya tangguh dan tak terkalahkan. Jaman 
telah berubah, dan kebanyakan orang saat ini secara alami lebih 
tertarik kepada pemimpin yang senantiasa berusaha untuk 
memberi dan melayani orang lain.    

Di Leaderonomics, salah satu visi kami adalah untuk membangun 
/ membentuk sebuah komunitas yang berlandaskan kasih. 
Cinta mengalahkan segalanya dan kami menyadari bahwa jika 
kami benar-benar memperhatikan dan mencintai orang lain, 
kami akan bekerja keras bukan hanya untuk membuat mimpi-
mimpi kami menjadi kenyataan, tetapi kami juga akan bekerja 
bersama-sama untuk menjadikan setiap mimpi kami masing-
masing menjadi kenyataan.  

3. Memberikan pujian yang tulus sesering mungkin

Dulunya kepemimpinan berfokus pada pendekatan reward-
punishment (memberi hadiah atau hukuman) untuk memotivasi 
seorang pegawai melakukan hal yang baik bagi perusahaan, 
tetapi hal ini terbukti tidak efektif.

Sebagai seorang pemimpin, saya mengakui bahwa saya tidak 
mungkin dapat meraih setiap hal yang telah saya capai (dan 
terus saya usahakan sampai saat ini) tanpa adanya orang-orang 
yang luar biasa di sekitar saya yang terus mengingatkan saya 
akan kontribusi hebat yang telah mereka lakukan.

Memberikan pujian kepada orang-orang yang telah mengerjakan 
tugasnya dengan baik atau mengalami peningkatan kinerja adalah 
hal yang sangat penting, meskipun akan jauh lebih mudah bagi 
kita untuk fokus pada hal-hal yang harus ditingkatkan dan pada 
pekerjaan yang harus diselesaikan.

Selain berfungsi untuk meningkatkan motivasi kerja dan 
produktivitas, hal ini dapat menjadi kesempatan yang baik 
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untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah 
membantu Anda setiap hari.

Di sisi lain, Anda juga perlu memberikan masukan kepada 
mereka yang kinerjanya kurang baik dan tidak memenuhi 
standar yang berlaku. Hal ini seringkali sangat sulit bagi saya, 
tetapi saya telah mempelajari bahwa sebuah organisasi tidak 
dapat bertumbuh apabila kita tidak dapat menerapkan standar 
yang tinggi dan memberi saran dan kritik yang diperlukan 
ketika mereka gagal melakukan standar tersebut.

  

4. Langsung ke intinya saja

Dalam budaya orang Malaysia, pertemuan/rapat bisnis seringkali 
berlangsung dalam durasi yang panjang dan berlarut-larut. 
Sementara saya melihat biasanya rapat hanya berisi laporan-
laporan (tentang apa yang telah dilakukan, hal yang akan 
dilakukan, dan hal yang berhenti dilakukan) yang disebutkan 
secara bergiliran dengan cepat dan kemudian dilupakan, saya 
menyadari pentingnya mengurangi durasi waktu yang dipakai 
untuk menyampaikan ide / gagasan, dan memberikan ruang 
lebih banyak untuk mengerjakan/mengeksekusi hasil rapat.

Terus terang, kita mungkin seringkali lupa untuk menjaga 
rapat berjalan dengan singkat dan efektif. Oleh karena itu, saya 
senantiasa mengingatkan diri saya sendiri bahwa meskipun 
percakapan dan diskusi adalah hal yang berharga, keberhasilan 
hanya dapat diraih ketika kita mengerjakannya. Sampaikan 
ide dengan singkat, langsung pada intinya, tetapkan tindakan-
tindakan yang harus diambil, lalu kerjakanlah! Eksekusi adalah 
segalanya. Jadi, sedikitlah berbicara dan lebih banyaklah 
mengerjakannya.

 



5. Sabarlah dalam mencapai visi Anda, tetapi eksekusilah 
dengan cepat dalam prosesnya

Leaderonomics senantiasa berkembang meski telah beroperasi 
selama 11 tahun. Sebagai sebuah bisnis/perusahaan yang 
berdedikasi untuk melakukan transformasi, pembelajaran, 
pengembangan dan pertumbuhan, pasti diperlukan waktu yang 
panjang untuk mewujudkan visi kami secara keseluruhan.  

Beberapa pemimpin berusaha untuk mencapai garis akhir 
terlalu cepat, tetapi sebaliknya ada juga diantara mereka yang 
lambat dalam mengeksekusi setiap proses menuju kesana. 
Di Leaderonomics, etos/nilai/pandangan saya berpusat pada 
kesabaran untuk mencapai keseluruhan visi - membiarkannya 
terus berkembang secara alami (menyesuaikan keadaan dan 
perubahan) - sementara terus mengeksekusi dengan cepat setiap 
harinya.

Ketika ada ide, pendekatan, sistem atau platform yang baru, 
saya akan mencobanya sesegera mungkin selama saya dapat 
melihat manfaatnya. Saya tidak akan hanya diam, menunggu 
dan mengamati.

Pelaksanaan atau eksekusi yang cepat dalam proses sehari-hari 
lah yang akan menghasilkan kemajuan. Meskipun demikian, kita 
harus memiliki kesabaran untuk menunggu visi yang lebih besar 
terwujud secara perlahan.

Salah satu mimpi terbesar saya yang ingin diwujudkan di dalam 
masyarakat adalah agar setiap sekolah di Malaysia mendapatkan 
pendidikan pengembangan kepemimpinan secara gratis. Selama 
beberapa tahun belakangan ini, kemajuan yang kami kerjakan 
masih sangat lambat - dari yang awalnya memiliki klub gratis di 
sebuah sekolah hingga sekarang berada di lebih dari 55 sekolah 
di hampir setiap negara bagian di Malaysia.
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Tetapi, masih ada lebih dari 2,700 sekolah menengah di Malaysia. 
Saya masih harus berjuang sangat keras agar setiap sekolah 
di negara ini mendapatkan akses pendidikan pengembangan 
kepemimpinan yang sama, tetapi memang prosesnya memakan 
waktu yang lama dan berjalan lambat.    

Saya sabar sekaligus tidak sabar. Tetapi saya menyadari bahwa 
kami harus berusaha dengan gigih sambil tidak kehilangan 
pengharapan, karena suatu hari kami akan memiliki 1 klub di 
setiap sekolah di negara ini - dan semoga juga di setiap negara 
di dunia!
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Catatan Michael:

Benarkah mengambil waktu untuk off dari dunia 
pekerjaan kita ada faedahnya?  Nama-nama seperti 
Richard Branson, Reed Hastings, Marissa Mayer, John 
Donahoe mengatur waktu mereka secara berkala untuk 
berada benar-benar off dari dunia.  Apa yang bisa kita 
tarik sebagai pelajaran?

“ “
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B a b  2 3

Pemimpin Yang 
Terputus Kontak:

Mengapa Kita Harus Belajar Dari Mereka?

Oleh ROSHAN THIRAN

Semua pemimpin sukses yang pernah saya temui selama bertahun-
tahun, ternyata mereka telah bekerja keras untuk mewujudkan ambisi 
mereka dan juga memastikan diri mereka untuk tidak mudah berpuas 
diri.  Sebuah sikap yang memungkinkan mereka mempertahankan 
keunggulan kompetitif mereka di era yang begitu banyak gangguan.

Para pemimpin hebat selalu mencari cara untuk memperluas 
pengetahuan mereka dan mengembangkan keterampilan baru.  Mereka 
berupaya mengasah kecerdasan emosional dan kesadaran sosial dan 
memastikan untuk tetap terhubung dengan orang-orang di sekitar 
mereka sehingga jari mereka selalu ada pada nadi perusahaan.  Sehingga 
kapan saja mereka ingin baik apa sedang berjalan dengan lancar apa 
yang masih perlu ditingkatkan, mereka bisa mendapatkannya. 

Pemimpin-pemimpin yang paling efektif yang pernah saya temui 
memiliki semua kualifikasi di atas dan mereka memastikan untuk 
memotivasi dan mendorong diri mereka dua kali lebih keras daripada 
orang lain.  Tetapi ada satu perbedaan yang memisahkan pemimpin 
yang luar biasa dari pemimpin yang baik: Mereka tahu nilai pentingnya 



166

mengambil waktu secara teratur untuk diri mereka sendiri dan waktu 
itu tidak melibatkan pekerjaan mereka.

Pemimpin Hebat, Adalah Mereka Yang Ambil Waktu Off Untuk 
Recharge.

Sir Richard Branson misalnya, adalah orang yang ambil libur panjang 
atau mengambil waktu untuk bersantai di rumah. Dalam penjelasannya 
mengenai mengapa mengambil waktu off adalah penting bagi dia, 
dia berkata: “Saya memastikan bahwa saya tidak terhubung dengan 
meninggalkan telephone pintar saya di rumah atau di hotel selama bisa. 
Saya hanya membawa buku tulis dan pena sebagai gantinya. Terlepas 
dari tekanan sehari-hari dalam dunia kerja, saya menemukan bahwa 
saya cenderung mendapatkan pengertian baru pada masalah-masalah 
yang lama dan terang yang menginspirasikan.

Chief Executive Officer (CEO) Netflix, Reed Hastings, memiliki sikap 
yang sama.  Dia mengambil liburan enam minggu setiap tahun.  Dia 
menjelaskan bahwa, “ini sangat membantu.  Anda sering melakukan 
pemikiran terbaik anda ketika anda pergi mendaki gunung atau sesuatu.  
Anda mendapatkan perspektif berbeda tentang berbagai hal.”

CEO Yahoo Marissa Mayer - seperti banyak pemimpin bisnis - memiliki 
jadwal yang padat, seringkali dengan 70 pertemuan dijadwalkan 
dalam seminggu yang memakan waktu hingga 10 atau 11 jam sehari. 
Kita mungkin membayangkan jadwal seperti itu pasti tak dapat 
terhindarkan lagi, dimana akan mengakibatkan kelelahan bagi wanita 
pengusaha yang sibuk ini; Tetapi ternyata, ia menjaga keseimbangan 
dengan mengambil liburan selama seminggu setiap empat bulan. 

Sementara itu, mantan CEO eBay John Donahoe menganjurkan untuk 
mengadakan "hari-hari berpikir" setidaknya setiap beberapa bulan. 
Selama masa ini, ia menyendiri di kantor, dan menulis ide di papan 
tulis setelah merenungkan apa yang sedang terjadi di dunia dan apa 
bidang yang perlu dilakukan untuk peningkatan bisnis. “Saya berpikir 
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tentang apa yang telah saya pelajari, bidang mana yang membutuhkan 
perhatian saya, dan perubahan apa yang perlu saya buat.  Kemudian, 
mengingatkan diri saya untuk tidak khawatir tentang peristiwa yang 
tidak dapat saya kendalikan.” Dia menegaskan bahwa “tidak ada 
pengganti untuk mengambil liburan yang sah ”, Di setiap liburan 
tahunan, dia membawa keluarganya ke rumah pantai Cape Cod 
mereka, di mana ia benar-benar terputus dengan dunia luar selama dua 
minggu.

Luangkan Waktu Untuk Hal-Hal Yang Benar-Benar Anda Hargai.

Sisa-sisa sikap dari beberapa decade yang lalu masih ada.  Yaitu bahwa 
mengambil cuti sama dengan kemalasan, tidak bermotivasi dan acuh 
tak acuh terhadap tujuan-tujuan dan  dan sasaran.  Ini sudah tentu jauh 
dari kebenaran.

Pastikan kita mengambil waktu yang berkualitas, jauh dari tempat kerja, 
betapapun bersemangatnya kita.  Kita harus mengijinkan baterai kita 
untuk diisi ulang, ide-ide baru berkembang, perspektif segar muncul 
dan kesejahteraan emosional kita meningkat.  Dengan memberi waktu 
untuk diri kita sendiri, maka ketika kembali pada pekerjaan, kita 
menjadi lebih kreatif dan lebih produktif.

Tetapi, sementara semua hal di atas adalah penting untuk kesuksesan 
kita dan orang-orang yang kita pimpin, maka ketika kita tidak 
meluangkan waktu untuk diri kita sendiri dan untuk bersama teman 
dan keluarga kita dalam waktu yang berkualitas, pada akhirnya kita 
akan  berakhir dengan menyesal bahwa kita tidak menyediakan waktu 
yang cukup untuk hal-hal yang benar-benar kita hargai.

Ya, menjadi sukses dalam kehidupan profesional kita berarti kita dapat 
mendukung keluarga dan memberikan pendidikan yang layak untuk 
anak-anak kita – upaya dan tanggung jawab ini, semuanya tidak ada 
yang akan menyarankan agar diabaikan. Namun, kemurahan hati dan 
dukungan kita datang dalam berbagai bentuk, dan dari hal-hal yang 
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dapat kita berikan kepada orang yang kita kasihi, mungkin waktu dan 
kehadiran kita adalah hadiah paling berharga dari semua yang lain.

Yang diperlukan di sini ialah untuk memiliki keseimbangan.  karena 
waktu kita begitu berharga

Ini tentang mencapai keseimbangan. Alasan bahwa waktu kita sangat 
berharga adalah karena tidak ada garansinya, itulah sebabnya kita harus 
menggunakannya secara teratur dan sebagian darinya untuk secara 
murni menikmati hadiah dari kehidupan yang kita miliki dan untuk 
menghargai semua hal dan orang-orang yang menjadikan kehidupan 
sebagai hak istimewa yang berharga.

Akhir kata

Dengan mengingat contoh-contoh di atas, saya yakin kita semua 
dapat meluangkan waktu untuk merenungkan berkat-berkat yang 
kita terima. Saya tahu pada “Waktu Istirahat” berikutnya, saya akan 
memikirkan betapa bersyukurnya saya untuk keluarga dan teman-
teman saya, dan kolega serta relasi saya yang telah memungkinkan 
saya untuk menikmati perjalanan yang begitu indah sejauh ini, baik 
secara profesional maupun pribadi. Di belakang kita masing-masing 
adalah komunitas besar yaitu orang-orang yang membantu kita untuk 
berkembang - mereka pasti adalah salah satu berkat terbesar kita.

Apa pun yang Anda rencanakan dalam beberapa minggu dan bulan 
mendatang, saya harap Anda akan dapat menemukan waktu untuk 
diri sendiri dan untuk orang-orang terkasih, untuk bersantai dan 
berefleksi, dan kemudian kembali ke bisnis yang dihidupkan kembali, 
diberi energi baru, dan bersiap untuk melangkah dengan banyak ide, 
kreativitas, dan inovasi baru.
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Catatan Michael:

Pengaruh ternyata adalah suatu seni.  
Karena itu perlu dipelajari dan perlu di 
kembangkan setinggi-tingginya, sebab 
pengaruh adalah faktor yang sangat penting 
bagi sebuah kepemimpinan.  Tahukan 
Anda bahwa ternyata senyum walaupun 
akan menampilkan Anda lebih hangat 
dan ramah, dan memiliki efek positif pada 
kepuasan pelanggan dalam industri jasa, 
namun tersenyum tidak akan membuat 
perbedaan pada kemampuan Anda untuk 
mempengaruhi dengan lebih baik.  Jadi 
bagian tubuh apa yang terpenting dalam hal 
memberi pengaruh?  Bukan hanya menjawab 
pertanyaan ini, tapi artikel ini juga akan 
memberi wawasan dalam hal meningkatkan 
kemampuan memimpin Anda. 

“
“
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B a b  2 4

Pengaruh Adalah Faktor Utama 
Kesuksesan Kepemimpinan

Oleh ROSHAN THIRAN

John Maxwell seorang guru kepemimpinan pernah berkata,

“Kepemimpinan adalah mengenai pengaruh. Tidak ada lain selain itu.”

Maxwell, mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi dia benar bahwa 
mempengaruhi adalah bagian yang besar dari kepemimpinan.  Namun, 
mempengaruhi orang lain adalah salah satu hal tersulit untuk dilakukan.

Ikut terus

Ketika putra saya masih kecil, pada suatu ketika saya mencoba membuat 
dia memakan sayur-sayurannya, namun saya tidak berhasil dalam 
peperangan untuk memaksa dia memakan sayur-sayurannya itu.  Saya 
baru saja akan berteriak memaksa dia untuk tunduk dengan ancaman 
tidak akan mengijinkannya bermain bola, tapi akhirnya saya sadar 
bahwa pelajaran pentingnya mempengaruhi.  Tidak ada yang pernah 
mempengaruhi siapapun dengan ancaman dan perintah.  

Sebenarnya saya tahu bahwa peraturan nomor 1 dalam mempengaruhi 
seseorang (terutama anak-anak anda) adalah dengan membuat sayuran 
menjadi terlihat lebih menarik.  Tapi bagaimana caranya?  Saya 
memutuskan untuk menunjukan kepadanya bahwa semua orang 
memakannya dan sangat menikmatinya.
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Jadi, saya hanya memberi tahu dia bahwa semua temannya makan 
sayuran dan dia akan menjadi satu-satunya yang tidak melakukannya.  
Entah bagaimana, akhirnya dia mengunyah sayurannya dengan 
senang. Tidak peduli seberapa banyak anda percaya bahwa anda 
tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi sesungguhnya kita memang 
dipengaruhi oleh apa yang orang lain lakukan dan katakan. 

Kita cenderung menikmati lagu yang orang lain dengar, contoh terbaik 
adalah Gangnam Style.  Kita cenderung berpakaian seperti orang lain.  
Kita memang dipengaruhi sepanjang waktu oleh bermacam-macam 
orang dan berbagai macam keadaan.  Ini sering kali terjadi, bahkanpun 
kita cenderung melakukan tindakan yang sekalipun melanggar hukum 
ketika kita melihat orang lain melakukannya. 

Beberapa tahun yang lalu, tingkat kejahtan di sebuah kota mulai 
meningkat.  Ada peringatan dan ancaman yang dikeluarkan dan 
hukum yang ketat diberlakukan.  Ada poster besar bertuliskan “Jangan 
Mencuri” tetapi ini tidak mengurangi tingkat kejahatan, bahkan 
kejahatan menjadi lebih buruk di daerah-daerah dimana peringatan itu 
dipasang.  Akhirnya ada kampanye cerdas dimana menyoroti kenyataan 
bahwa mayoritas orang tidak mencuri.

Mengejutkan, ternyata kampanye itu berhasil.  Di London, kampanye 
baru dimulai dengan dinamai “99 persen.”  Kampanye ini memiliki 
poster di seluruh London yang menyatakan bahwa “99 persen pemuda 
London TIDAK BERKOMITMEN dengan kekerasan serius”.  Tebak 
apa yang terjadi?  Orang-orang dipengaruhi oleh poster-poster ini dan 
kejahatan mulai menurun.

Pengaruh adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberhasilan kita 
baik dalam hidup dan dalam bisnis.  Jadi, bagaimana cara  anda 
berpengaruh?
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Waktu enam detik

Ada banyak bagian untuk mempengaruhi secara efektif.  Menurut 
penelitian yang dilakukan di Harvard oleh Nalini Ambady, hanya 
perlu enam detik bagi orang lain untuk menilai tentang kita.  Ambady 
kemudian menunjukkan rekaman selama enam detik saja (tanpa 
audio) dari para professor sewaktu mengajar dan meminta pelajarnya 
untuk memberi penilaian atas rekaman tersebut.  Penilaian mereka 
disimpannya sampai akhir semester kemudian membandingkan 
dengan penilaian dari mereka yang benar-benar menghadiri kelas dari 
professor-professor tersebut selama satu semester penuh.

Dia menemukan bahwa bahkan enam detik evaluasi dari pelajarnya 
terhadap para professor sangat mirip (dan akurat) dengan mereka yang 
menjalani kelas selama satu semester penuh.  Enam detik ini adalah 
jendela pengaruh kita.  Bahasa tubuh, kata-kata, penampilan, bagaimana 
menggunakan kekuatan bercerita dan menggunakan dengan berfariasi 
segala macam konsesi, semua ini adalah bagian dari gudang perbekalan 
senjata kita dalam memberi pengaruh.

Tetapi, sebelum kita mempelajari bagaimana mempengaruhi, kita perlu 
memahami dulu apakah pengaruh itu?

Apakah pengaruh itu?

Menurut Eric Lau, tokoh terkemuka dalam seni membangun pengaruh 
di Malaysia,

“Pengaruh merupakan seni untuk meyakinkan orang lain supaya 
bertindak.”

Di Leaderonomics, kami mendefinisikan “pengaruh sebagai kemampuan 
untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan.”  Setiap 
kali kita dapat mengubah proses berpikir seseorang dan meyakinkan 



174

mereka untuk menempuh suatu tindakan, kita sebenarnya telah 
menjalankan pengaruh. Oleh karena itu 

Apabila kita mampu mengubah proses pemikiran seseorang dengan 
meyakinkannya untuk mengubahnya menjadi tindakan, kita sebenarnya 
sudah mengenakan pengaruh terhadap individu itu. Tindakan ini adalah 
pendemonstrasian kepemimpinan.  Inti dari strategi pengaruh adalah 
untuk mendapatkan kerja sama yang rela bukan sekedar kepatuhan.

Ini tentang membuat orang lain mengikuti kita karena mereka ingin 
dan bukan karena mereka harus.  Pengaruh mengerakkan pekerjaan 
dari hanya sekedar bersifat transaksional menjadi relasional.  Cara 
yang paling efektif dalam memberi pengaruh, pertama-tama adalah 
membangun hubungan kepercayaan.

Membina hubungan

Pada 18 September 1978, 909 pengikut sekte the People’s Temple 
yang dipimpin oleh Jim Jones meninggal dunia karena keracunan 
sianida dalam apa yang disebut bunuh diri masal terbesar dalam 
sejarah modern. Bagaimana Jones bisa memiliki kuasa yang begitu 
besar sehingga dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan 
pengikutnya? Bagaimana lebih dari 700 orang dewasa dan 200 anak-
anak mereka dengan rela meneguk racun atas permintaan pemimpin 
mereka?  Psikology social mengidentifikasi kemampuan membangun 
kepercayaan relasional adalah factor kunci bagi pemujaan besar-besaran 
kepada para pemimpin.

Jones sering digambarkan oleh para pengikutnya sebagai seorang yang 
penyayang dan sangat dalam kepeduliaannya terhadap kesejahteraan 
para pengikutnya sementara kepribadiannya mendominasi dan 
mengendalikan.  Para pengikutnya menyayangi dan benar-benar 
mempercayainya.  Disinilah letak kebenaran kuat tentang pengaruh.  
Tingkat pengaruh yang anda miliki terhadap orang lain berbanding 
lurus dengan tingkat kepercayaan yang mereka miliki terhadap anda. 
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Dan kepercayaan bukan sesuatu yang dapat terjadi secara otomatis. Ini 
adalah sesuatu yang perlu anda kerjakan.

Rahasia membangun pengaruh

Ada sejumlah “rahasia” yang memungkinkan anda menjadi lebih baik 
dalam mempengaruhi.  Alex Pentland, seorang professor di MIT, 
melakukan eksperimen dimana dia menempelkan alat perekam digital 
kepada para pemimpin bisnis untuk memantau ucapan dan bahasa 
tubuh mereka selama acara makan malam social. Seminggu kemudian 
dia dapat memprediksi dengan akurasi 87% bagaimana para pemimpin 
ini akan memperoleh pencapaian bisnis melalui presentasi mereka 
yang dinilai oleh oleh para hakim. Pentland melakukan ini tanpa 
mendengarkan sepatah katapun dari presentasi-presentasi mereka itu.  
Bagaimana dia dapat melakukannya?

Bagian penting untuk mempengaruhi orang lain terutama hakim atau 
pewawancara, bukanlah apa yang anda katakan, tetapi bagaimana anda 
menggambarkan diri sendiri.  Apakah anda percaya diri, bersemangat, 
berpikiran tunggal, dan berkomitmen pada tujuan yang anda 
presentasikan?  Cara penyampaian pesan anda, mungkin jauh lebih 
penting daripada kata-kata yang ada di dalam pesan itu sendiri.

Ingat penelitian Ambani sebelumnya yang menunjukkan kepada kita 
bahwa orang hanya perlu enam detik untuk membuat penilaian yang 
cukup akurat tentang anda.  Jadi bagaimana anda belajar memastikan 
bahasa tubuh anda dan sinyal yang dikirimkannya membantu anda 
untuk mempengaruhi lebih baik lagi?

Lebih banyak senyum?

Yang mengejutkan, banyak yang percaya bahwa tersenyum akan lebih 
banyak membantu anda untuk mempengaruhi dengan lebih baik 
sebab anda akan nampak hangat dan ramah.  Namun, penelitian 
menunjukkan bahwa tersenyum tidak membuat perbedaan pada 
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kemampuan anda untuk mempengaruhi dengan lebih baik (meskipun 
kekuatan senyuman seseorang memiliki efek positif pada kepuasan 
pelanggal dalam industri jasa).  Demikian juga dengan postur tubuh 
atau gerakan tangan.  Jadi, apa yang bisa membuat perbedaan?

Bagian tubuh yang terpenting dalam mempengaruhi adalah mata 
anda.  Penelitian dari University of Toronto mendapati bahwa “kontak 
mata bersifat magnetis.” Kontak mata satu sama lain memberi sinyal 
ketertarikan dan menciptakan hubungan yang menarik orang untuk 
bersama.  Jadi meskipun kepercayaan membutuhkan waktu untuk 
dibangun, melakukan kontak mata dengan orang yang berinteraksi 
dengan anda ditempat kerja dan dilingkungan masyarakat adalah 
sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan.

Namun, banyak dari kita yang malu dan menghindar dari percakapan 
satu sama lain dan  memastikan adanya kontak mata.  Jadi, mulailah 
tahun baru ini dengan menggunakan mata anda untuk mulai 
mempengaruhi orang lain.

Akhir kata

Dalam kehidupan setiap hari kita semua mempengaruhi orang lain 
atau sedang dipengaruhi orang lain dalam beberapa cara atau beberapa 
bentuk.  Membangun kepercayaan, memberi anda benih pengaruh, 
tetapi lebih dari itu bahasa tubuh anda memainkan peranan besar dalam 
cara orang melihat dan menilai anda.  Belajarlah untuk menggunakan 
kontak mata anda dan belajarlah tekhnik untuk memasukan cerita ke 
dalam presentasi dan diskusi anda.

Setiap orang perlu mempengaruhi setiap hari.  Belajar mempengaruhi 
semata-mata membantu anda untuk menjadi pemimpin yang lebih 
baik.
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Catatan Michael:

Kalau dipercayai lebih berharga daripada 
dicintai, maka betapa pentingnya menjadi 
dipercayai dalam setiap aspek kehidupan, 
termasuk dalam dunia bisnis!  Benarkah 
dipercayai itu sangat penting, dan apa bukti-
buktinya?  Juga bagaimana bisa dipercayai? 
Simak artikel ini.

“ “
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B a b  2 5

Pentingnya Membangun 
Kepercayaan

Oleh ROSHAN THIRAN

Beberapa tahun yang lalu, Audrey, pemimpin youth camp kami, 
mengalami dilema. Vendor tempat acara berkemah diadakan 
memberikan harga dibawah standar untuk acaranya. Di waktu yang 
sama, dia berada dibawah tekanan yang berat untuk memenuhi 
kebutuhan dana yang besar untuk acara berkemah.

Apa yang dia lakukan? Audrey menghubungi dan memberitahu vendor 
tentang kesalahan harga yang diberikan kepadanya. Vendor perkemahan 
tersebut terkejut namun oleh karena tindakan Audrey sebuah ikatan 
kepercayaan terbangun. Saya merasa bangga dengan apa yang Audrey 
lakukan sebagai seorang pemimpin yang menjadi panutan untuk anak-
anak muda. Dengan tindakan kecil, Audrey mendapatkan kepercayaan, 
mampu mendapatkan harga perkemahan yang murah dan kesepakatan 
yang fleksibel untuk acara perkemahan yang akan datang.

Hubungan yang didasarkan pada rasa percaya sangatlah penting untuk 
keberhasilan bisnis. Rasa percaya atau kepercayaan sering diremehkan 
dan beberapa orang menerima kepercayaan begitu saja. Seperti halnya 
ketika kita mengikuti pemimpin, karena kita mempercayai mereka, dan 
percaya bahwa mereka akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. 
Ketika kami melakukan wawancara, kami cenderung mempekerjakan 
orang-orang yang kami percaya. Kami menggunkan produk yang 
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kami percayai. Dan perusahaan terbaik di dunia menggunakan 
metode “kepercayaan” untuk mengembangkan bisnis mereka. Band 
rock Radiohead merilis album mereka yang terakhir secara online, 
dan mempercayakan kepada  penggemar untuk menentukan harga 
album tersebut dan yang mengagetkan Radiohead justru menghasilkan 
pendapatan yang lebih besar dari yang perilisan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Institute of Business Ethics (Institute 
Etika Bisnis) menemukan bahwa perusahaan yang menunjukkan  
“komitmen yang jelas terhadap kode etik” hampir selalu mengungguli 
perusahaan yang tidak menunjukkan integritas dan kepercayaan. 
Direktur Philippa Black, menyimpulkan bahwa kepercayaan dan 
integritas terbukti dapat memberikan hasil secara finansial untuk 
perusahaan.

Kepercayaan adalah hal yang esensi untuk membangun koneksi jangka 
panjang dengan karyawan, supplier, customer dan komunitas dalam 
bisnis.

Menjembatani kesenjangan dengan membangun kepercayaan

Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa sebuah kepercayaan 
secara signifikan terkait dengan penjualan, laba, omset, serta sumber 
keuntungan yang kompetitif. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa 
“kemampuan dari manajer untuk mendapatkan kepercayaan dari para 
karyawan kemungkinan menciptakan keunggulan yang kompetitif 
dibandingkan dengan perusahaan pesaing”

Kami melihat banyak contoh bagaimana sebuah kepercayaan 
mendorong produktivitas. Beberapa tahun lalu, Ford, yang memiliki 
lebih dari 500 karyawan yang bekerja dengan hutang, memutuskan 
untuk berpatokan terhadap Mazda. 

Yang mengejutkan, Ford menemukan bahwa Mazda hanya memiliki 
5 karyawan yang berhutang. Ya, Anda membacanya kan – LIMA. 
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Ford memiliki 500 sedangkan Mazda memiliki 5. Bagaimana Mazda 
mampu melakukan itu? Jawabannya, Anda dapat menebaknya – 
KEPERCAYAAAN!

Di Ford, bagian hutang harus mencocokan dengan pesanan pembelian, 
laporan penerimaan dan faktur pemasok. Jika terjadi ketidaksesuaian, 
akan dilakukan pengerjaan ulang yang signifikan. Di Mazda, tidak ada 
dokumen sama sekali. Mazda mempercayai pemasok dan tidak repot 
memproses faktur. Ketika barang datang dari supplier, Mazda membuat 
mobil mereka. Ketika satu buah mobil berhasil dibuat, secara otomatis 
Mazda akan mentransfer dana ke pemasok. Mazda tidak menggunakan 
faktur, melainkan membayar dengan kepercayaan, sehingga terjadi 
penghematan biaya secara signifikan.

Kepercayaan adalah elemen kunci pada bisnis, sama seperti pada 
sebuah hubungan dan politik. Bahkan, kepercayaan sebenarnya 
menurunkan resiko malpraktek diantara para dokter di AS. Malcolm 
Gladwell pada bukunya Blink, mengungkap bahwa, “Risiko dituntut 
karena malpraktek sangat sedikit hubungannya dengan berapa banyak 
kesalahan yang dilakukan dokter. Analisa tuntutan hukum malpraktek 
menunjukkan bahwa ada dokter yang sangat terampil yang sering 
dituntut dan dokter yang membuat banyak kesalahan tetapi tidak 
pernah dituntut. ”

Tampaknya, orang-orang hanya menuntut dokter yang mereka tidak 
percaya atau tidak mereka suka. Mereka tidak menuntut dokter 
yang salah yang mereka percaya atau mereka suka. Bahkan, beberapa 
rumah sakit, mendorong dokter untuk meminta maaf ketika mereka 
melakukan kesalahan, mempercayai pasien untuk memaafkan mereka. 
Dan data statistik menunjukkan gugatan malpraktek terlihat berkurang 
di rumah sakit yang melakukan hal tersebut.

Disisi lain, hilangnya kepercayaan mampu menghancurkan seluruh 
industri sebagai bukti dari kehancuran pasar uang dunia baru-baru 
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ini. Kredit terhenti karena isu kepercayaan. Bank besar menolak untuk 
saling meminjam karena mereka tidak mempercayai kemampuan satu 
sama lain untuk membayar.

Kepercayaan sama seperti vas bunga, sekali terjatuh, bahkan ketika kita 
berhasil memperbaikinya, vas tersebut tidak akan sama lagi,

Jadi, meskipun Anda memiliki produk yang terbaik di dunia, jika 
Anda kehilangan kepercayaan pada pelayanan dan produk Anda, 
dalam waktu dekat Anda akan kehilangan bisnis. Banyak perusahaan 
mencoba untuk menciptakan kepercayaan dengan aksi Public Relation 
dan membangun lembaga tanggung jawab social perusahaan, tapi gagal 
untuk memahami bahwa kepercayaan tidak didasarkan pada sebuah 
peristiwa. Kepercayaan dibangun dalam waktu yang lama, dan hanya 
dalam hitungan detik, kita dapat menghancurkannya. 

Jika sebuah kepercayaan sangat penting, apa sebenarnya kepercayaan 
itu? Bagaimana kepercayaan dapat dicapai dan terus-menerus ada?

Berdasarkan Dr. Duane Tway, “Kita semua berfikir kita tahu apa 
itu kepercayaan berdasarkan pengalaman kita, tapi kita tidak tahu 
bagaimana kita meningkatkannya. Kenapa? Saya percaya itu karena 
kita telah diajarkan untuk memandang kepercayaan seolah-olah itu 
adalah satu kesatuan.”

Apa yang dikatakan Dr Tway benar. Kepercayaan bukan sebuah tindakan 
tunggal. Aristoteles, filsuf besar, menjelaskan tentang kepercayaan pada 
Rhetoric miliknya. Ia menyatakan bahwa kepercayaan, atau biasa yang 
disebut Etos (kepercayaan pembicara kepada pendengar), memiliki 3 
bagian. 

1. Pertama adalah kecerdasan pembicara (kebenaran pendapat atau 
kompetensi)

2. Kedua adalah karakter dari pembicara (kepercayaan dan 
integitras)

3. Ketiga, yang terakhir, niat baik dari pembicara (niat baik kepada 
pendengar)
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Dalam istilah awam, pemimpin dan manajer harus membangun 
kepercayaan berdasarkan integritas kompetensi mereka, integritas 
karakter dan ketulusan terhadap karyawan mereka.

Dengan kata lain, seorang pemimpin tidak dapat memalsukan 
pertemuan dengan karyawan dan mengharapkan mereka untuk 
mempercayai kepemimpinan mereka. Kepercayaan harus diusahakan. 
Memiliki gelar tidak menjamin Anda mendapatkan kepercayaan dari 
bawahan Anda. Kepercayaan dibangun setiap hari. Ini adalah persepsi 
karyawan terhadap kemampuan, kejujuran dan ketulusan Anda.

Lalu bagaimana caranya membangun kepercayaan? Secara pribadi saya 
percaya, cara terbaik untuk menumbuhkan kepercayaan adalah dengan 
terus melakukannya kepada orang lain. Saya mengenal pemilik Ramly 
burger yang memutuskan untuk mengijinkan para pelanggan untuk 
mengambil sendiri uang kembalian yang dia tinggalkan di konter. 
Dengan cara seperti ini, ia mampu melayani pelanggan dengan cepat, 
namun hal yang lebih penting adalah pelanggannya tidak melakukan 
kecurangan karena mereka merasa dihargai atas kepercayaan yang 
diberikan oleh pemilik. Kepercayaan menghasilkan kepercayaan lain.

Netflix, perusahaan internasional rental DVD, mengijinkan para 
karyawannya untuk mengambil liburan pada saat mereka merasa 
membutuhkannya. Banyak perusahaan mempercayai karyawan mereka 
untuk memiliki jam kerja yang fleksibel atau “flexi”, dan penelitian 
menunjukkan bahwa karyawan ini bekerja lebih lama daripada mereka 
yang tidak mengikuti jam kerja “flexi”.

Pada akhirnya, kepercayaan dimulai ketika seorang pemimpin 
menunjukkan kualitas dan menularkannya pelan-pelan kepada seluruh 
perusahaan. Ini mendorong orang lain untuk mengikuti dan dengan 
segera budaya kepercayaan muncul dan tumbuh di seluruh perusahaan. 
Kepercayaan adalah alat yang ampuh karena merupakan pondasi untuk 
komunikasi yang efektif, usaha mempertahankan karyawan, motivasi 
dan pelayanan yang dilakukan kepada rekan kerja dan pelanggan.
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Ya, Anda masih bisa melakukan pekerjaan tanpa rasa percaya ketika 
Anda adalah bos yang memerintah orang lain untuk melakukan 
pekerjaan lain. Tetapi Anda beresiko hanya mendapatkan hormat, bukan 
hati, mendapatkan kepatuhan dan bukan komitmen. Kepercayaan 
harus diusahakan. Dan ketika Anda mendapatkannya, penghargaan 
itu datang dan menjadikan Anda sebagai pemimpin di posisi yang 
berbeda. Seperti yang dikatakan George MacDonald, “dipercayai 
adalah penghargaan yang lebih besar daripada sekedar dicintai”

Pemimpin yang menginspirasi rasa percaya

Berdasarkan Stephen Covey, pekerjaan utama seorang pemimpin 
adalah untuk menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan menurut 
Covey, adalah kepercayaan yang lahir dari dua dimensi: karakter dan 
kompetensi. Karakter mencakup integritas, motifasi, dan niat Anda 
kepada orang lain. Sedangkan kompetensi mencakup kemampuan, 
keterampilan, hasil, dan rekam jejak Anda. Kedua dimensi itu sangat 
penting. Menurut Covey, ia telah mengidentifikasi 13 perilaku umum 
dari para pemimpin terpercaya di seluruh dunia yang membangun 
kepercayaan. Mereka:

1. Talk straight – Berbicara secara langsung

2. Demonstrate respect – Menunjukkan rasa hormat

3. Create transparency – Berterus terang

4. Right wrongs – Menegur

5. Show loyalty – Loyal

6. Deliver results – Memberikan hasil 

7. Get better – Berusaha lebih baik 

8. Confront reality – Berani menghadapi kenyataan
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9. Clarify expectations – Mengungkapkan harapan

10. Practise accountability – Berlatih bertanggungjawab

11. Listen first – Pendengar yang baik

12. Keep commitments – Menjaga komitmen

13. Extend trust – Memberikan kepercayaan

Covey menekankan bahwa 13 perilaku yang diatas selalu perlu diimbangi 
satu sama lain (contohnya, bicara langsung perlu diseimbangkan dengan 
menunjukkan rasa hormat) dan bahwa setiap perilaku yang didorong 
secara ekstrem dapat menjadi kelemahan. Jadi, tetap lakukan hal ini 
dan pastikan Anda adalah teladan kepercayaan dalam organisasi Anda.
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Catatan Michael:

Menjadi seorang yang berdisiplin adalah 
kunci keberhasilan seseorang.  Tetapi kita 
semua tahu, bahwa tidak mudah menjadi 
seorang yang berdisiplin.  Tidak mudah 
biasanya karena kita tidak tahu cara yang 
mudah untuk bisa menolong diri kita 
menjadi seorang yang berdisiplin.  Ternyata 
ada cara yang mudah!  Apakah caranya?  
Artikel yang ringkas ini dapat menjawabnya, 
selamat menikmati.

“

“
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B a b  2 6

Perkuat Tekad Anda Melalui 
Penghargaan-Penghargaan 

Disiplin Dan fokus
Oleh ROSHAN THIRAN

Minggu lalu saya membaca tentang salah satu rahasia kesuksesan 
miliarder Warren Buffett. Dia mengklaim rahasianya adalah bahwa 
dia "hanya duduk di kantor dan membaca sepanjang hari". Faktanya, 
Buffett memperkirakan bahwa sekitar 80% dari jam kerjanya dihabiskan 
untuk membaca.

Buffett percaya bahwa kecemerlangannya adalah akibat langsung dari 
membaca, karenanya dia pernah mendesak seseorang untuk “membaca 
500 halaman setiap hari. Begitulah cara pengetahuan dikembangkan, 
sama seperti bunga majemuk dari sebuah hasil investasi.

Saat saya membagikan nasihat Buffett ini kepada beberapa teman 
saya, mereka bertanya kepada saya berapa banyak buku yang saya 
baca seminggu. Saya mulai memikirkannya dan menjawab "sekitar 
dua hingga tiga buku dalam seminggu." Pertanyaan selanjutnya 
yang diajukan adalah "bagaimana Anda menemukan waktu untuk 
membaca?"

Saya dengan cepat menjawab "disiplin". Anda hanya perlu meluangkan 
waktu dan mendisiplinkan diri Anda untuk melakukannya. Tetapi 
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ketika saya merenungkan lebih lanjut, saya menyadari bahwa disiplin 
menuntut banyak hal.

Sebelum kita mulai melakukan sesuatu, kita perlu berhenti melakukan 
sesuatu lainnya. Jika Anda ingin sehat, maka berhentilah makan 
makanan berlemak sebelum mulai berolahraga.

Disiplin adalah tentang sama banyaknya antara berhenti melakukan 
sesuatu dengan melakukan sesuatu. Bagi saya, untuk memastikan 
saya membaca beberapa buku dalam seminggu, saya harus berhenti 
menonton TV, berhenti bermain game komputer dan membuang-
buang waktu untuk kegiatan yang tidak produktif. Disiplin adalah 
konsep yang disadari setiap orang, tetapi hanya sedikit yang benar-
benar mengerti. Orang-orang yang paling sukses dalam hidup adalah 
mereka yang menerapkan disiplin setiap hari.

Disiplin adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap kita dan 
tanpanya, dunia di sekitar kita akan berantakan. Pengendalian diri 
adalah bagian besar dari disiplin. Tidak menyerah pada apa yang Anda 
inginkan adalah tanda sebuah kekuatan.

Ketangguhan Mental

Tepat setelah Olimpiade 2012, saya bertemu dengan Lee Chong Wei 
dan Pandelela Rinong, pemenang medali dari Malaysia di Olimpiade 
London. Ketika mereka berbicara tentang perjalanan mereka 
menuju kejayaan mereka selalu kembali mengaitkannya dengan 
pengorbanan,kerja keras dan disiplin.

Sesungguhnya, “disiplin” yang mereka gambarkan adalah ketangguhan 
mental.  Ketangguhan mental adalah kunci untuk mendorong diri 
sendiri dalam latihan dan memaksakan diri anda untuk menjalani sesi 
pelatihan yang menyakitkan. 
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Komponen utama dari ketangguhan mental adalah kepuasan tertunda. 
Gratifikasi yang tertunda adalah kemampuan untuk menangguhkan 
keuntungan sekarang untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar 
dan lebih baik di masa depan. Ini membutuhkan tekad yang kuat. 
Pernahkah bertanya-tanya mengapa kemauanmu luntur disaat kamu 
sebenarnya paling membutuhkannya?

Hasil tes Marshmallow yang dilakukan di antara anak-anak pra-sekolah 
lebih dari 40 tahun yang lalu memberi kita beberapa wawasan tentang 
kekuatan kepuasan yang tertunda. Pada akhir 1960-an, peneliti Walter 
Mischel menguji kemauan ratusan anak berusia empat tahun dengan 
menempatkan mereka di ruang kosong dengan marshmallow yang 
lezat.

Mereka diberi pilihan untuk memakan "camilan" segera atau menunggu 
15 menit dan mereka akan mendapatkan dua "camilan" khusus, bukan 
satu. Kebanyakan anak mengatakan mereka akan menunggu tetapi 
banyak yang bahkan tidak bertahan beberapa menit. Saat peneliti 
meninggalkan ruangan, mereka segera melahap marshmallow mereka.

Anak-anak berusia empat tahun yang benar-benar berhasil bertahan 
selama 15 menit dan mendapatkan dua "suguhan" mengalihkan 
perhatian mereka dari marshmallow dengan berfokus pada sesuatu 
yang lain. Yang paling menarik tentang tes ini adalah studi tindak 
lanjut yang dilakukan bertahun-tahun kemudian.

Mereka menemukan bahwa anak-anak berusia empat tahun yang 
pandai dalam menunda kepuasan jauh lebih sukses dalam hidup, 
termasuk memiliki hasil akademik yang lebih baik dengan banyak 
manfaat pada kesehatan dan perilaku.

Disiplin mengharuskan kita untuk berdagang kegembiraan hari ini 
(bermain game komputer, bersenang-senang dengan teman, menonton 
TV) dengan imbalan kemenangan besok (menjadi pemimpin hebat 
atau ahli dalam bidang tertentu). Dibutuhkan kemauan yang besar 
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untuk memungkinkan menunda suatu kepuasan, dan ini bukan hanya 
tentang menjadi sukses dalam olahraga. Dalam bisnis, Anda perlu 
berlatih untuk menjadi pemimpin yang hebat. Anda perlu mempelajari 
keterampilan baru yang membutuhkan waktu dan energi yang 
signifikan.  Ini mungkin berarti mengorbankan beberapa "kesenangan" 
Anda hari ini untuk hari esok yang lebih baik bagi Anda. Tetapi 
bagaimana Anda meningkatkan tekad Anda?

Meningkatkan tekadmu

Peneliti dan pakar dalam kemauan yang kuat, Roy Baumeister meyakini 
bahwa tekad adalah sumber daya terbatas. Itu bukan keterampilan 
yang harus dipelajari tetapi lebih merupakan otot untuk dikerjakan. 
Semakin banyak Anda menggerakkan "otot" tekad Anda, semakin kuat 
kekuatannya. Pada tahun 1992, seorang psikolog Inggris melakukan 
percobaan pada kemauan beberapa pasien yang pulih dari operasi 
penggantian pinggul atau lutut.

Studi ini menemukan bahwa satu elemen sederhana membedakan 
pasien yang pulih dengan cepat dan mampu berjalan lagi dari yang lain 
yang butuh waktu lama untuk berdiri. Perbedaannya: Sehelai kertas.

Semua pasien diberi buku kecil untuk menuliskan rencana pemulihan 
harian mereka. Pasien yang secara religius menuliskan rencana harian 
ini mulai berjalan dua kali lebih cepat daripada mereka yang tidak 
menulis.

Memiliki daftar tugas harian dan memastikan Anda mengerjakan 
daftar Anda membuat Anda tetap disiplin dan fokus pada tugas Anda. 
Apakah Anda memiliki daftar barang tertentu yang ingin Anda capai 
setiap hari? Ini adalah titik awal dari tekad. Disiplin adalah jembatan 
antara tujuan dan pencapaian, dan kepuasan instan menggagalkan 
jembatan ini.

Orang yang kurang kontrol tidak dapat memahami efek jangka panjang 
dari tindakan mereka, yang mana akan mengarah pada otot tekad yang 
melemah.
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Hadiahi diri Anda sendiri

Menariknya, salah satu kekuatan paling kuat untuk memungkinkan 
disiplin dan kemauan jangka panjang adalah untuk menghargai diri 
sendiri.

Penelitian tentang pelaku diet yang paling sukses (orang-orang yang 
benar-benar mencapai tujuan penurunan berat badan) mengungkapkan 
bahwa banyak dari mereka yang terdorong karena membayangkan 
imbalan khusus yang akan mereka peroleh pada akhir diet mereka - 
mengenakan pakaian lama mereka dan pakaian ketat, dan juga merasa 
suatu pencapaian prestasi.

Kita semua mendambakannya dan biarkan itu menjadi hadiah karena 
akhirnya Anda mencapai tujuan tersebut.  Hal ini memungkinkan 
tekad menjadi ditingkatkan. Jadi, hadiahi diri Anda sendiri setiap hari 
jika Anda berhasil menutup semua item yang harus dilakukan. Bahkan 
sebatang es krim kecil (yang biasanya saya dambakan) mungkin 
merupakan hadiah yang cukup besar untuk mendorong Anda maju 
untuk disiplin dan fokus bagi mencapai tujuan Anda.

Pikiran Terakhir

Johnny Lewis mengatakan bahwa Anda harus “disiplin 100% jika 
ingin memiliki peluang sukses yang bagus. Tanpanya, Anda tidak akan 
pernah mencapai tingkat tinggi baik dalam bisnis maupun olahraga. ”

Apakah Anda orang yang berdisiplin? Apakah Anda mempraktikkan 
penundaan kepuasan dalam hidup Anda? Apakah Anda melatih otot 
tekad Anda? Jika tidak, mengapa tidak memulai hari dengan daftar 
tugas yang harus dilakukan. Ini mungkin hanya awal dari Anda yang 
akan menjadi lebih berdisiplin dan fokus. Ingat, disiplin berarti Anda 
melakukan yang terbaik untuk Anda, tanpa memperhatikan apa pun 
yang Anda rasakan.
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Catatan Michael:

Apakah pernah terfikir, pentingkah 
menempatkan pertanyaan pengalaman kerja 
pada interviu calon pekerja adalah sesuatu 
yang signifikan?  Tidak!  Mengapa?  Dengan 
sangat jelas artikel ini membahasnya dan 
ayolah pikirkanlah interviu yang Anda miliki 
selama ini.

“ “
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B a b  2 7

Seberapa Penting Faktor 
Pengalaman Kerja Dapat 

Menentukan Kinerja Seseorang?
Oleh ROSHAN THIRAN

Satu pertanyaan paling umum yang selalu ditanyakan para manajer 
di seluruh dunia dalam setiap wawancara kerja adalah, “Ceritakan, 
bagaimana pengalaman kerja Anda?”

Aldous Huxley, seorang penulis berkebangsaan Inggris, suatu kali 
menuliskan bahwa, “Sebuah pengalaman bukanlah tentang apa yang 
terjadi pada seseorang; pengalaman adalah bagaimana reaksi seseorang 
terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya.” Sebagai manajer, kami 
biasanya memandang pengalaman sebagai penentu kualitas seorang 
calon pekerja. Sebagai contohnya, seseorang yang telah memiliki 
pengalaman selama lima tahun sebagai seorang sales, pastinya akan 
menjadi kandidat kuat untuk menempati posisi sebagai sales di kantor 
tersebut.

Setiap manajer menyadari bahwa proses wawancara kerja dapat 
memakan waktu yang panjang, dan oleh karena itu mereka melontarkan 
pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjangkau kedalaman hati seorang 
calon pekerja untuk menemukan kesesuaian mereka dengan posisi yang 
sedang dibutuhkan. Sepintas, pengalaman kerja dirasa sebagai penentu 
kualitas seseorang, dan pertanyaan mengenai pengalaman kerja menjadi 



194

fokus utama dalam setiap wawancara kerja di berbagai organisasi atau 
perusahaan.

Tetapi, para peneliti dari Florida State University menemukan beberapa 
penemuan yang menarik yang diambil dari ulasan tentang 81 penelitian 
yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman kerja para pekerja 
dengan tingkat kinerja mereka di posisi saat ini.

Secara mengejutkan, mereka menemukan adanya hubungan yang 
sangat lemah antara pengalaman kerja seorang pekerja di masa lalu 
dengan standar kerja mereka di institusi mereka saat ini. Para peneliti 
juga menemukan bahwa kemungkinan seorang pegawai bekerja 
dalam jangka waktu yang lama di perusahaan yang baru tidak ada 
kaitannya dengan seberapa lama mereka bertahan di pekerjaan mereka 
sebelumnya.

Prof. Chad H. Van Iddekinge, seorang peneliti utama, begitu terkejut 
dengan hasil penemuan tersebut, mengingat betapa pentingnya faktor 
pengalaman kerja ditempatkan pada seorang calon pekerja. Studi 
tersebut dilakukan di industri utama, termasuk pelayanan darurat, 
penjualan dan pelayanan pelanggan, dan para pesertanya berasal dari 
pekerja biasa - tidak ada peserta dari tingkat pejabat eksekutif (top 
management). Jadi, jika pengalaman kerja sebelumnya tidaklah terlalu 
berarti dalam menentukan kinerja calon pekerja, mengapa kita masih 
menekankan hal tersebut dan apa yang seharusnya menjadi penentu?  

Seperti disebutkan sebelumnya, pengalaman adalah cara termudah 
untuk menilai seorang calon pekerja. Jika kita mewawancarai seorang 
sales executive dengan pengalaman selama delapan tahun, sangat mudah 
kita menemukan mereka akan lebih unggul dibandingkan dengan 
seorang yang baru lulus yang memiliki sangat sedikit pengalaman 
kerja. Hal ini terjadi karena kita menganggap mereka yang memiliki 
pengalaman hidup yang lebih banyak pasti lebih baik dibandingkan 
mereka yang masih baru memasuki dunia kerja, meskipun hal tersebut 
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bisa jadi akan menjadi faktor yang merugikan perusahaan: sejarah 
pengalaman kerja yang lebih panjang bukanlah penentu efektivitas dan 
kreativitas seorang kandidat.

Daripada menjadikan pengalaman sebagai tolok ukur kinerja 
seorang kandidat pekerja, Prof. Van Iddekinge menyarankan untuk 
mempertimbangkan tiga hal lain sebagai penentu, yaitu pengetahuan, 
skill / keterampilan dan kepribadian. Riwayat pendidikan juga perlu 
dipertimbangkan dalam menentukan kandidat potensial. Meskipun 
saat ini kita seringkali mengabaikan kualifikasi pendidikan, tetapi 
hal itu masih dipandang penting karena pendidikan seringkali dapat 
menunjukkan tingkat kompetensi dan keterampilan seseorang.

Sebagai contoh, seseorang mungkin telah mendapatkan lisensi sebagai 
seorang terapis selama 20 tahun. Penghargaan tersebut sepertinya 
mengesankan, tetapi hal tersebut bukanlah sebuah penentu bahwa orang 
tersebut mahir sebagai seorang terapis. Berapa banyak jam terbangnya 
sebagai terapis dalam satu atau dua tahun terakhir ini? Jika dia hanya 
memiliki jam terbang di level minimum untuk mempertahankan 
lisensinya, maka kita lebih baik memilih seorang kandidat lain yang 
memiliki pengalaman selama 5 tahun tetapi mempunyai jam terbang 
sebanyak 2 atau 3 kali lebih banyak daripada orang tersebut.

Bagaimana dengan keterampilan atau skill? Apakah seseorang dengan 
pengalaman selama 20 tahun adalah orang yang tetap up-to-date dengan 
penelitian, metode dan teknik terbaru? Ataukah mereka merasa cukup 
hanya dengan pengetahuan yang telah mereka ketahui? Berapa banyak 
pelatihan dan seminar yang mereka hadiri? Bagaimana sikap mereka 
dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain? Apakah 
mereka terbuka dengan ide-ide dan pendekatan / cara yang baru, atau 
mereka adalah orang yang tidak bisa menerima ide yang baru? Apakah 
mereka tetap berkonsultasi dengan supervisor atau pelatih lain untuk 
membantu mereka terus bertumbuh dan berkembang dalam skillnya? 
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Apakah mereka masih antusias dengan apa yang mereka kerjakan atau 
mereka adalah orang yang ada di zona nyaman dalam rutinitas mereka?

Semua pertanyaan tersebut menunjukkan alasan mengapa semata-mata 
mengedepankan pengalaman saja tidak cukup membantu menentukan 
kualitas seorang calon pekerja, seperti yang sebelumnya kita yakini. 
Para manajer mungkin beranggapan bahwa masa percobaan dapat 
membantu kita untuk menentukan kelayakan seorang kandidat; namun 
kita seringkali memasang standar yang rendah bagi mereka saat masa 
percobaan: sehingga ketika kita melihat kinerja mereka dirasa cukup 
memenuhi standar penilaian tersebut selama kurang lebih 3 sampai 6 
bulan, mereka akhirnya diterima sebagai pegawai tetap.

Sebagai pemimpin, kita seringkali membicarakan tentang pentingnya 
beradaptasi dengan perubahan dan terus berinovasi untuk tetap jadi 
yang terdepan dan terkini serta memastikan kita sedang memaksimalkan 
potensi organisasi kita. Menurut penelitian Prof. Van Iddekinge, 
mungkin sudah saatnya kita perlu mempertimbangkan cara-cara baru 
dalam menilai dan merekrut pegawai baru.

Tetapi hal ini bukan berarti kita harus mengabaikan faktor pengalaman 
saat mewawancarai calon pekerja, tetapi kita perlu melihat lebih dalam 
siapa kandidat pekerja yang akan kita pekerjakan di dalam organisasi 
kita, jika kita benar-benar ingin mempekerjakan orang-orang terbaik 
bersama kita.

Jadi pertanyaannya adalah: apa yang dapat kita lakukan untuk 
memastikan proses wawancara berjalan efektif dan efisien serta 
mencakup seluruh aspek yang diperlukan sebelum kita memberikan 
kesempatan kerja bagi calon pekerja?

Saya begitu tertarik mendengarkan pemikiran Anda sebagai pengambil 
keputusan dalam menentukan kandidat pekerja baru. Saya ingin 
mengetahui lebih lanjut, apakah sulit untuk mengubah cara kita 
dalam mewawancarai calon pekerja baru? Jika iya, mengapa? Jika 
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tidak, perubahan apa saja yang sudah Anda lakukan dan bagaimana 
dampaknya dalam organisasi atau perusahaan?
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Catatan Michael:

Dr Travis Bradberry, (buku terlarisnya telah 
diterjemahkan ke dalam 25 bahasa dan 
tersedia di lebih dari 150 negara) berbagi 
9 Keterampilan Yang Harus Anda Pelajari!  
Hasilnya akan memberi dampak buat 
selamanya! Jangan lewatkan satupun, selamat 
menikmatinya.

“ “
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B a b  2 8

Sembilan Keterampilan Yang 
Harus Anda Pelajari 

Yang Akan Memberi Hasil Selamanya

Oleh DR TRAVIS BRADBERRY

Semakin jauh Anda dalam karir Anda, semakin mudah untuk kembali 
pada asumsi yang salah bahwa Anda telah berhasil dan memiliki semua 
keterampilan yang Anda butuhkan untuk sukses. Kecenderungannya 
adalah memfokuskan seluruh energi Anda untuk menyelesaikan 
pekerjaan, dengan anggapan bahwa sisanya akan selesai dengan 
sendirinya. Itu adalah sebuah kesalahan besar.

Penelitian terbaru dari Stanford menceritakan kisah tentang Carol 
Dweck dan rekan-rekannya yang melakukan penelitian dengan orang-
orang yang bersusah payah dengan kinerja mereka. Satu kelompok 
diajar untuk tampil lebih baik pada tugas yang mereka selesaikan dengan 
tidak begitu baik. Kelompok lain menerima intervensi yang sama sekali 
berbeda: untuk tugas yang mereka lakukan dengan buruk, mereka 
diajari bahwa mereka sedang tidak terjebak dan untuk meningkatkan 
kinerja mereka adalah sebuah pilihan.

Mereka menemukan fakta bahwa belajar menghasilkan perubahan 
fisiologis di otak, seperti halnya olahraga yang mengubah otot. Jadi 
yang harus mereka lakukan adalah percaya pada diri mereka sendiri 
dan mewujudkannya.
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Ketika kinerja kelompok dinilai kembali beberapa bulan kemudian, 
kelompok yang diajar untuk melakukan tugas dengan lebih baik 
memberikan hasil lebih buruk. Sedangkan kelompok yang diajari 
bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah otak mereka dan 
meningkatkan kinerja mereka sendiri memberikan hasil peningkatan 
secara dramatis.

Hasil utama dari penelitian Dweck adalah bahwa kita tidak boleh 
berhenti belajar. Saat kita berpikir tentang siapa kita adalah pada saat 
kita membuka potensi yang belum kita sadari.

“Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarlah seolah-olah 
Anda akan hidup selamanya” - Mahatma Gandhi

Tindakan belajar sama pentingnya dengan apa yang Anda pelajari. 
Mempercayai bahwa Anda dapat meningkatkan diri dan melakukan 
hal-hal yang berada di luar kapasitas Anda saat ini di masa depan adalah 
hal yang menyenangkan dan memuaskan.

Namun tetap saja, waktu Anda terbatas, dan Anda harus memfokuskan 
diri pada keterampilan belajar yang menghasilkan manfaat terbesar. 
Ada sembilan keterampilan yang saya percaya sesuai dengan kebutuhan 
Anda karena mereka tidak pernah berhenti memberikan keuntungan. 
Keterampilan ini adalah ketrampilan yang memberikan hasil 
terbesar, baik dalam hal apa yang mereka ajarkan kepada Anda dan 
kecenderungan untuk menjaga Anda tetap belajar.

1. Emotional intelligence (EQ)

EQ adalah "sesuatu" dalam diri kita masing-masing yang tidak 
berwujud. Ini memengaruhi cara kita mengelola perilaku, mengahadapi 
kerumitan sosial, dan membuat keputusan pribadi untuk mencapai 
hasil positif. EQ adalah kemampuan Anda untuk mengenali dan 
memahami emosi dalam diri Anda dan orang lain serta kemampuan 
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Anda untuk menggunakan kesadaran Anda untuk mengelola perilaku 
dan hubungan Anda.

Penelitian yang dilakukan selama puluhan tahun, mengatakan pada 
saat ini EQ adalah faktor penting yang membedakan pemain bintang 
dari lainnya. Ini cara yang tepat untuk memfokuskan energi Anda pada 
satu tujuan, dengan hasil yang luar biasa.

Kami menguji EQ 33 keterampilan penting di tempat kerja dan 
menemukan bahwa EQ adalah prediksi terkuat tentang suatu performa, 
karena menjelaskan bahwa dari 58% kesuksesan di semua jenis 
pekerjaan, ditemukan bahwa 90% orang berkinerja terbaik memiliki 
EQ yang tinggi. Di sisi lain, hanya 20% pemain yang berperforma 
rendah yang memiliki EQ tinggi.

Anda bisa menjadi seorang yang berperforma tinggi tanpa EQ, tetapi 
peluangnya tipis. Secara alami, orang-orang dengan tingkat EQ yang 
tinggi menghasilkan lebih banyak uang, rata-rata $ 29.000 lebih per 
tahun daripada orang-orang dengan tingkat kecerdasan emosional yang 
rendah.

Hubungan antara EQ dan penghasilan terlihat sangat jelas sehingga 
setiap peningkatan poin dalam EQ menambah $ 1.300 pada gaji 
tahunan. Meningkatkan EQ Anda tidak hanya akan mengisi rekening 
bank Anda, tapi juga membuat Anda lebih bahagia dan mengurangi 
stres.

2. Manajemen waktu

Salah satu hal terbesar yang menghalangi manajemen waktu yang 
efektif adalah "budaya mendesak". Ini mengacu pada kecenderungan 
hal-hal kecil yang harus dilakukan sekarang untuk menghalangi apa 
yang benar-benar penting.
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Ketika Anda menyerah pada hal tersebut, Anda akan menghabiskan 
banyak waktu melakukan hal-hal kecil sehingga Anda tidak pernah 
menyelesaikan pekerjaan nyata. Berapa kali Anda meninggalkan 
pekerjaan di akhir hari, dan menyadari bahwa Anda tidak memindahkan 
hal-hal penting sepanjang satu inci?

Belajar mengelola waktu Anda secara efektif akan membuat Anda 
bebas untuk tampil pada penampilan terbaik Anda, dan Anda bisa 
melakukannya setiap hari dalam hidup Anda.

3. Mendengarkan

Seharusnya ini adalah hal yang mudah. Jika kita tidak berbicara, maka 
kita mendengarkan, bukan? Tidak selalu. Sering kali, kita berpikir kita 
sedang mendengarkan, tetapi sebenarnya kita merencanakan apa yang 
akan kita katakan selanjutnya

Mendengarkan dengan benar berarti hanya berfokus pada apa yang 
dikatakan orang lain. Ini tentang pemahaman, bukan bantahan atau 
masukan. Mempelajari cara menahan untuk memberi penilaian 
dan fokus untuk memahami masukan orang lain adalah salah satu 
keterampilan terpenting yang dapat Anda kembangkan.

Mendengarkan adalah sebuah kecerdasan — kebanyakan orang berpikir 
mereka di atas rata-rata (walaupun itu tidak mungkin). Sebuah studi di 
Wright State University mensurvey lebih dari 8.000 orang dari berbagai 
lapisan, dan hampir semua menilai diri mereka adalah pendengar yang 
baik atau  yang mengganggap lebih baik daripada rekan kerja mereka. 
Kami tahu secara intuitif bahwa banyak dari mereka yang salah.

Ada begitu banyak pembicaraan yang terjadi di tempat kerja sehingga 
ada banyak kesempatan untuk mendengarkan. Kita berbicara 
untuk memberikan umpan balik, menjelaskan instruksi, dan 
mengomunikasikan tenggat waktu.
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Di luar kata-kata yang diucapkan, ada informasi yang tak ternilai 
yang disampaikan melalui nada suara, bahasa tubuh, dan apa yang 
tidak dikatakan. Dengan kata lain, ketika Anda gagal menjaga telinga 
(dan mata) tetap terbuka bisa membuat Anda tidak memahami setiap 
percakapan.

4. Berkata tidak

Riset yang dilakukan oleh University of California, San Francisco, 
menunjukkan bahwa semakin Anda kesulitan berkata tidak, maka 
semakin besar kemungkinan Anda mengalami stres, kelelahan, dan 
bahkan depresi. Berkata tidak, bagi beberapa orang adalah tantangan 
yang besar.

TIDAK adalah kata yang sangat kuat yang tidak perlu Anda takutkan 
untuk digunakan. Pada saat Anda berkata tidak, hindari frasa seperti saya 
pikir saya tidak bisa atau saya tidak yakin. Jika Anda mengatakan tidak 
pada komitmen baru berarti Anda menghormati komitmen yang sudah 
ada dan memberi Anda kesempatan untuk berhasil memenuhinya.

Ketika Anda belajar untuk mengatakan tidak, Anda membebaskan 
diri dari kendala yang tidak perlu dan membebaskan waktu dan energi 
Anda untuk hal-hal penting dalam hidup.

5. Meminta bantuan

Mungkin tampak berlawanan dengan intuisi untuk mengatakan bahwa 
meminta bantuan adalah keterampilan, tetapi memang demikian. 
Dibutuhkan kepercayaan diri dan kerendahan hati yang luar biasa 
untuk mengakui bahwa Anda membutuhkan bantuan. Keterampilan 
ini sangat penting karena hal yang paling terakhir yang diingini oleh 
seorang pemimpin adalah karyawan yang terus menggunakan truk 
di jalur yang salah karena mereka terlalu malu atau bangga untuk 
mengakui bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
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Kemampuan untuk tahu saat Anda membutuhkan bantuan, kemudian 
mengumpulkan keberanian untuk memintanya, dan menindaklanjuti 
bantuan tersebut adalah keterampilan yang sangat berharga.

6. Tidur berkualitas tinggi

Kami selalu tahu bahwa tidur yang berkualitas baik untuk otak Anda, 
tetapi penelitian terbaru dari University of Rochester menunjukkan 
dengan tepat bagaimana caranya.

Studi ini menemukan bahwa ketika Anda tidur, otak Anda membuang 
protein beracun, yang merupakan produk sampingan neuron-neuron 
dari aktivitas saraf ketika Anda sedang tidak tidur. Masalahnya adalah 
bahwa otak Anda hanya dapat membuang protein beracun dengan 
memadai hanya ketika Anda memiliki kualitas tidur yang cukup.

Ketika Anda tidak mendapatkan tidur nyenyak yang berkualitas 
tinggi, protein beracun tetap berada di sel-sel otak Anda, yang 
akan mendatangkan malapetaka dan pada akhirnya mengganggu 
kemampuan Anda untuk berpikir — sesuatu yang tidak dapat 
diperbaiki oleh jumlah kafein. Ini memperlambat kemampuan Anda 
untuk memproses informasi dan menyelesaikan masalah, membunuh 
kreativitas Anda, dan meningkatkan reaktivitas emosional Anda.

Belajar untuk mendapatkan tidur berkualitas tinggi secara teratur 
adalah keterampilan yang sulit untuk dikuasai, tetapi memberikan 
keuntungan besar pada hari berikutnya.

7. Seni berdiam diri

Tentu, bisa terasa sangat menyenangkan untuk mengungkapkan 
seseorang dan membiarkan mereka tahu apa yang sebenarnya Anda 
pikirkan, tetapi perasaan yang baik itu bersifat sementara. Apa yang 
terjadi pada hari berikutnya, minggu berikutnya, atau tahun berikutnya?
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Sudah menjadi sifat manusia untuk ingin membuktikan bahwa Anda 
benar, tetapi itu jarang efektif. Dalam konflik, emosi yang tidak 
terkendali membuat Anda menolak dan melawan pada sebuah kondisi 
yang dapat membuat Anda ditinggalkan dan merusak hubungan Anda 

Saat Anda membaca dan merespons emosi Anda, Anda dapat memilih 
pertempuran dengan bijak dengan hanya berdiri di tempat pada waktu 
yang tepat. Dan sebagian besar waktu tersebut, berarti Anda sedang 
memilih untuk diam.

8. Mengambil inisiatif

Inisiatif adalah keterampilan yang akan membawa Anda jauh dalam 
hidup. Secara teori, inisiatif itu mudah — keinginan untuk mengambil 
tindakan selalu ada — tetapi di dunia nyata, ada hal-hal lain 
menghalangi.

Ada perbedaan besar antara mengetahui apa yang harus dilakukan 
dan terlalu takut atau malas untuk benar-benar melakukannya. Itu 
membutuhkan inisiatif. Anda harus mengambil resiko dan mendorong 
diri Anda keluar dari zona nyaman Anda, sehingga mengambil inisiatif 
menjadi sebuah kebiasaan.

9. Tetap positif

Kita semua telah menerima saran baik untuk "tetap positif." Semakin 
besar tantangannya, semakin banyak kebijaksanaan dapat dianggap 
sebagai seseorang sangat optimis dan cenderung tidak realistis. Sulit 
untuk menemukan motivasi untuk fokus pada hal positif ketika hal 
yang postif sepertinya tidak lebih dari angan-angan.

Hambatan nyata untuk kepositifan adalah bahwa otak kita terprogram 
untuk mencari dan fokus pada ancaman. Mekanisme bertahan hidup 
ini bermanfaat bagi umat manusia, ketika kita menjadi pemburu dan 
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pengumpul dan hidup setiap hari dengan ancaman yang sangat nyata 
untuk dibunuh oleh seseorang atau sesuatu di lingkungan sekitar kita.

Itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Saat ini, mekanisme ini melahirkan 
pesimisme dan negativitas melalui kecenderungan pikiran untuk 
mengembara sampai menemukan ancaman. "Ancaman" ini 
memperbesar kemungkinan yang kita rasakan bahwa segala sesuatu 
berjalan atau akan berjalan buruk. Namun ketika ancaman itu nyata 
dan sedang mengintai Anda, hal ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi 
Anda.

Ketika ancaman itu Anda bayangkan dan Anda menghabiskan dua 
bulan untuk meyakini bahwa proyek yang sedang Anda kerjakan akan 
gagal, maka hal ini membuat Anda memiliki pandangan suram tentang 
kenyataan sehingga mendatangkan malapetaka dalam hidup Anda.

Mempertahankan kepositifan adalah tantangan harian yang 
membutuhkan fokus dan perhatian. Anda harus memiliki niat untuk 
tetap positif jika Anda ingin mengatasi kecenderungan otak untuk 
fokus pada ancaman.

Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran seumur hidup memberikan 
keuntungan di luar keterampilan yang Anda peroleh, jadi jangan pernah 
berhenti belajar.

Dr Travis Bradberry adalah co-penulis pemenang penghargaan dari buku terlaris # 1, 
Emotional Intelligence 2.0, dan salah seorang pendiri TalentSmart, penyedia tes kecerdasan 
emosional dan pelatihan terkemuka dunia, melayani lebih dari 75% perusahaan Fortune 
500. Buku terlarisnya telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa dan tersedia di lebih 
dari 150 negara. Dr. Bradberry telah menulis dan diliput oleh, Newsweek, BusinessWeek, 
Fortune, Forbes, Fast Company, Inc., USA Today, The Wall Street Journal, The Washington 
Post, dan The Harvard Business Review.
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Tentang Leaderonomics
(Organisasi induk dari Leaderonomics.com)

“Anda harus menjadi perubahan yang anda ingin lihat di dunia ini.” 

—Mahatma Gandhi

Banyak orang dari berbagai negara tertarik kepada visi dan misi 
Leaderonomics yaitu “mengubah dunia.”  Berikut adalah ulasan singkat 
tentang tujuan Leaderonomics dan mengapa orang dari berbagai negara 
datang bekerja sama dan juga secara sukarela bekerja bagi inisyatif-
inisyatif Leaderonomics.

Alasan dibalik semua yang dilakukan

Leaderonomics didirikan pada tahun 2008 di Malaysia ketika 
Roshan dan Ang Hui Ming mulai mengeksplorasi cara-cara untuk 
memungkinkan anak-anak dan remaja yang kurang mampu untuk 
diberikan akses yang sama ke pengembangan kepemimpinan dan 
pendidikan seperti anak-anak perkotaan.  Eksperimen mereka dimulai 
ketika mereka mengorganisasi perkemahan pemuda tahunan dan 
program pengembangan lainnya untuk mereka yang kurang beruntung 
di masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak anak muda yang mungkin 
tidak pernah bisa masuk universitas atau peluang mendapatkan 
pekerjaan di perusahaan, menjadi relatif sukses. Tidak hanya mereka 
berkembang dalam organisasi multinasional, mereka juga mengilhami 
saudara kandung mereka, kerabat dan teman-teman lain di "tempat 
lama" mereka untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil - jika 
mereka mempelajari kepemimpinan dan mempergunakannya.

Hal ini menyebabkan Roshan dan Hui Ming ingin mengulangi 
eksperimen tahunan ini lebih sering. Akhirnya, terbentuklah 
Leaderonomics. Roshan dan Hui Ming bekerja di General Electric 
sebelum mereka memutuskan untuk pergi agar dapat memulai mimpi 
ini.
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Di Leaderonomics, memiliki keyakinan kuat bahwa setiap orang perlu 
menjadi pemimpin. Kepemimpinan tidak eksklusif untuk CEO bisnis 
atau politisi saja.  Orang tua adalah pemimpin. Jika Anda memimpin 
proyek komunitas, Anda adalah seorang pemimpin. Setiap orang 
sebenarnya adalah seorang pemimpin. Tetapi kenyataannya tidak 
semua orang diberikan pengembangan pelatihan, dan akses untuk 
memungkinkan mereka menjadi pemimpin yang seharusnya.

Setiap orang membutuhkan dukungan dan keahlian untuk membangun 
kemampuan kepemimpinan mereka dan tumbuh menjadi pemimpin 
yang lebih baik di semua bidang kehidupan ini. Leaderonomics, telah 
mengambil tantangan ini untuk memberikan kepada semua orang akses 
ke pengembangan kepemimpinan, bahkan bagi kalangan yang tidak 
mampu. Impian ini, dimulai di Malaysia dan berlanjut ke Indonesia 
dan negara-negara berkembang lainnya, dengan tujuan agar dapat  
menyediakan dunia dengan model pengembangan kepemimpinan 
berkelanjutan, dan dapat diakses oleh semua orang.

Visi Leaderonomics

Misi kami adalah untuk mengembangkan orang-orang untuk menjadi 
pemimpin, membangun komunitas yang penuh kasih sayang dan 
mentransformasi bangsa.

Di leadershiponomics, kami percaya bahwa sangat penting untuk:

• Menetapkan tujuan baru untuk menantang, mengikat dan 
mendorong semua orang untuk berkembang menjadi pemimpin, 
terlepas dari ras, regional atau latar belakang sosial.

• Memainkan peran aktif dalam membantu para pemimpin 
dunia dari segala usia, kelas dan etnis untuk beradaptasi dan 
menghadapi perubahan dramatis dalam lingkungan alami 
dan sintetis kita dan untuk membantu mereka tumbuh dan 
berkembang sebagai pemimpin.

• Membangun kepemimpinan dalam segala bentuknya, mengubah 
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pikiran dan hati para pemimpin untuk menciptakan masyarakat 
yang adil, bebas dan peduli.

• Bertujuan untuk kepemimpinan dan pembangunan di negara-
negara berkembang.

Visi kami adalah untuk menumbuhkan orang menjadi pemimpin, 
membangun komunitas yang penuh kasih sayang, dan mengubahnya 
ke arah yang lebih baik . Visi ini di dasari oleh apa yang disebut dengan 
‘the Golden Rule’ (aturan emas) bahwa kita hanya bisa makmur jika 
kita melindungi kemakmuran orang-orang di sekitar kita. Sebagai 
anggota dari komunitas yang luas, kami ingin memainkan peran 
kami sebagai agen transformasi dengan menciptakan, menebus, dan 
mempertahankan kehidupan di semua bidang masyarakat global. Visi 
kami berpusat pada membantu semua orang mencapai potensi mereka 
sebagai pemimpin dan membantu mereka tumbuh menjadi pemimpin 
masyarakat yang membuat perbedaan di dunia. Kami sangat percaya 
bahwa kepemimpinan akan membantu mengubah komunitas dan 
masyarakat menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih peduli.

Cara dalam menjalankannya

Dengan niat untuk tidak hanya membangun pemimpin di dunia usaha 
tetapi juga di antara komunitas muda dan yang kurang terlayani, kami 
memutuskan untuk membangun perusahaan sosial yang mendanai 
inisiatif komunitasnya melalui pendapatan yang dihasilkan dengan 
menyediakan layanan kepada organisasi.

Sebagian alasannya adalah bahwa Hui Ming dan Roshan tidak ingin 
menjadi organisasi non-pemerintah (LSM) yang terpaksa bergantung 
pada pihak luar atau yang harus "meminjam" untuk memastikan visi 
mengubah dunia melalui kepemimpinan bisa diwujudkan.

Karena itu, Leaderonomics berdiri sebagai perusahaan sosial, yang 
menyediakan layanan profesional bagi perusahaan-perusahan dalam 
mengelola pembelajaran dan pengembangan, manajemen bakat, 
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dan efektivitas operasional. Layanan yang sama ini disediakan untuk 
pengembangan dan pertumbuhan untuk kebutuhan kaum muda dan 
masyarakat lainnya juga, dimana upaya pengembangan ini sebenarnya 
adalah fokus utama yaitu untuk membangun pemimpin masa depan, 
yang akan mengubah bangsa untuk kemajuan umat manusia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang model bisnis sosial Leaderonomics, 
Anda dapat memperoleh informasi dari www.leaderonomics.org 
atau www.leaderonomics.org/id atau mengirim email ke people@
leaderonomics.com untuk rinciannya.

Anda dapat ikut serta.

Kami sesungguhnya menyadari  bahwa mimpi dan visi seperti itu 
tidak dapat dicapai sendirian. Pada kenyataannya, kita tidak sendirian. 
Dengan dorongan bersama dan eksekusi bersama, kita dapat membawa 
harapan bahwa suatu hari kita akan melihat hasil dari apa yang kita 
impikan. Kami percaya bahwa dengan setiap dorongan dan dukungan 
Anda, kami akan dapat melaksanakan visi perubahan kami dengan:

" mengembangkan orang-orang untuk menjadi pemimpin, membangun 
komunitas yang penuh kasih sayang dan mentransformasi bangsa.”

Ini adalah visi kami, dan kami berharap ini akan menjadi milik Anda 
juga.

Kami membutuhkan organisasi dan perusahaan untuk bermitra dengan 
kami dan menggunakan layanan perusahaan kami (termasuk pelatihan 
dan layanan konsultasi kami) sehingga kami dapat memperoleh 
keuntungan yang dapat digunakan untuk pekerjaan kaum muda 
dan masyarakat kami. Kami membutuhkan bantuan individu dan 
organisasi untuk mendukung pekerjaan besar yang harus dilakukan 
untuk masyarakat miskin, yatim dan kurang mampu di negara-negara 
berkembang. Banyak bantuan individu diperlukan dalam menjangkau 
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anak-anak ini, dan dalam mendukung pekerjaan masyarakat, dimana 
secara fisik bisa hadir untuk komunitas dan pekerjaan ini.

Karena itu, kami sungguh-sungguh mencari Anda untuk bermitra dalam 
perjalanan ini, demi terwujudnya visi ini. Seperti yang ditunjukkan 
Roshan dalam buku ini, "Dibutuhkan komunitas untuk membangun 
seorang pemimpin." Demikian juga, kita tahu, dibutuhkan pemimpin 
untuk mengubah bangsa kita. Kami berharap dapat membantu Anda 
menjadi pemimpin terbaik yang Anda bisa, dengan harapan Anda akan 
keluar dan membantu kami mengubah dunia bersama.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang peluang kemitraan, kunjungi 
www.leaderonomics.org  atau kirim email ke   
training@leaderonomics.com atau untuk layanan bahasa Indonesia:  
www.leaderonomics.org/id
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